Telefon kontaktowy

45 zł

65 zł
110 zł

Trzy cyfry z tyłu karty

Numer karty Maestro / Visa

Imię i nazwisko właściciela karty

Płatne kartą

Podpis właściciela

Data ważności karty

W ciągu najbliższych 5 dni zobowiązuję się wpłacić wybraną przeze mnie opłatę
członkowską na konto bankowe stowarzyszenia Ptaki Polskie z dopiskiem: opłata
członkowska + imię i nazwisko. Numer rachunku bankowego:
SBR Bank 41 8769 0002 0000 6565 2000 0080

Adres wysyłki prezentu

Dedykacja

Imię i nazwisko obdarowanego

Członkostwo w prezencie dla bliskiej Ci osoby

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji edukacyjnych oraz promujących działalność stowarzyszenia środkami komunikacji elektronicznej przez Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

Imiona i nazwiska pozostałych członków

Indywidualne					
Rodzinne (2 osoby dorosłe + dzieci)			
Członkostwo w opcji junior
(dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia)		

Rodzaje członkostwa

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję chęć zostania
Członkinią/Członkiem Klubu Ptaków Polskich

Deklaracja Członkostwa w Klubie Ptaków Polskich

Niesiemy w świat wiedzę o ptakach, ich życiu
i obyczajach. Uwrażliwiamy na piękno i wrażliwe
bogactwo otaczającej nas Przyrody. Podpowiadamy,
w jaki sposób zaangażować się w ochronę
poszczególnych gatunków, jak mądrze chronić
i przyjaźnie kształtować całe siedliska – nawet jeśli
tym siedliskiem jest nasz przydomowy ogród lub
miejski park. Róbmy to razem!

numer rachunku bankowego:
SBR Bank 41 8769 0002 0000 6565 2000 0080
KRS 0000253695

Dołącz do nas!
Zapraszamy wszystkich ludzi na pTAK!

Nasze kluczowe projekty:

☑☑ Bądź na pTAK! www.jestemnapTAK.pl
☑☑ Orlik Ptak Jakich Mało www.orlikgrubodzioby.org.pl
☑☑ Bagna są dobre! www.bagnasadobre.pl

Zapraszamy również na stronę główną www.ptakipolskie.pl oraz
do naszego sklepu www.sklepnapTAK.pl

Masz pytania, pomysły, propozycje?
Skontaktuj się z nami!

KLUB PTAKÓW POLSKICH
ul. Abrahama 1/2
81–825 Sopot
tel. (58) 719 12 28
e-mail: klub@ptakipolskie.pl

www.ptakipolskie.pl

Skąd dowiedziałaś/–eś się o Stowarzyszeniu Ptaki Polskie?

Formularz Założenia Lokalnego Klubu Ptaków Polskich

Proponowana nazwa klubu

Proponowane miejsce spotkań

Z pracy/ulotki reklamowej
Z radia/telewizji
Z internetu
Od znajomego
Z innego źródła

☑☑ 10% upustu na zakupy w naszym sklepie
na www.sklepnapTAK.pl
☑☑ Prezent na Twoje urodziny!
☑☑ Uczestnictwo VIP w Zlocie Klubu Ptaków Polskich
☑☑ Twoje konto w Galerii Klubowiczów
☑☑ Darmowy dostęp do naszych wszystkich mniejszych wydawnictw
☑☑ Comiesięczne zaproszenia na imprezy członkowskie bądź
fundraisingowe
☑☑ Kartę członkowską
☑☑ Specjalne dedykacje od autorów w książkach wydawanych przez
Ptaki Polskie
☑☑ Stały dostęp do wiedzy i informacji o Przyrodzie
☑☑ i inne dodatki aktualizowane na bieżąco na www.ptakipolskie.pl

Proponowana data spotkań (zakreśl właściwe)

☑☑ członkostwo indywidulane
☑☑ członkostwo rodzinne (2osoby dorosłe + dzieci)
☑☑ członkostwo w opcji junior (dzieci i młodzież ucząca się do 21
roku życia)
☑☑ członkostwo w prezencie dla Twojej bliskiej osoby
Pamiętaj, że możesz także założyć swój własny, lokalny Klub Ptaków
Polskich i zgłosić go do nas!

Dodatkowe przywileje Klubowiczów to:

każdy / pierwszy / drugi / trzeci / czwarty / ostatni
poniedziałek / wtorek / środa / czwartek / piątek / sobota / niedziela / miesiąca

Do Klubu Ptaków Polskich może dołączyć
każdy. Oferujemy:

Imię i nazwisko Lidera Grupy (nr członkostwa)

i zainteresowaniach.

Kontakt

Z nami odkryjesz inspirujące piękno Przyrody. Nauczysz się ją
rozumieć i nazywać. Poznasz ludzi podobnych do Ciebie – ludzi na
pTAK!
Będąc Członkinią/Członkiem Klubu Ptaków Polskich masz realny
wpływ na nasze działania. Razem aktywnie włączymy się w globalną
ochronę Bioróżnorodności.
Zapraszamy też na pokazy filmów, spotkania autorskie, prezentacje
i wykłady, a nawet koncerty – i to w różnych częściach Polski.
Razem wyruszymy też w teren. Wieczorne nasłuchiwania sów,
łosie o świcie, spotkania z bobrami, czy tropienie wilków należą do
ulubionych tematów. Naszą flagową imprezą jest Zlot Klubu Ptaków
Polskich – prawdziwe święto ludzi na pTAK!

Imię i nazwisko (nr członkostwa)

Tych już przekonanych – oraz tych poszukujących, którzy jeszcze nie
odkryli jak niezwykła i inspirująca jest Przyroda.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania i zabawy! Przede wszystkim
– do współdziałania. Dla dobra naszych rodowych ptaków i dla
dobra całej Ziemi.
Jeśli chcesz być z Przyrodą za pan brat… Jeśli chcesz wiedzieć co
i dlaczego w trawie piszczy… Jeśli chciałbyś lepiej rozpoznawać
ptaki (oraz inne zwierzęta) i rozumieć ich zachowanie – dobrze
trafiłaś/trafiłeś! Jeszcze lepiej – jeśli nie jest Ci obojętny los naszej
planety i poszukujesz towarzystwa ludzi o podobnych pasjach

Wypełnioną deklarację i formularz wyślij na nasz adres:
KLUB PTAKÓW POLSKICH
ul. Abrahama 1/2
81–825 Sopot

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Imię i nazwisko (nr członkostwa)

Zapraszamy wszystkich ludzi na pTAK!

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

KLUB PTAKÓW POLSKICH to jedyne w swoim
rodzaju zrzeszenie Bocianów, Kulczyków,
Wójcików, Wróblewskich oraz wielu, wielu innych,
których nazwiska pochodzą od ptaków. W tym
elitarnym Klubie z radością powitamy też innych
Bioróżnorodnych – zarówno z pochodzenia, jak
i z wyboru. Od Kwiatkowskich, po Żywickich. Od
Adamskich po Żuławskich.

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji edukacyjnych oraz promujących działalność stowarzyszenia środkami komunikacji elektronicznej przez Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

Naszym celem jest ochrona Przyrody. Najbliższe są
nam ptaki, ale chroniąc ich siedliska, zapewniamy
dom dla wszystkich zwierząt i roślin. Nasza misja
zawiera się w trzech słowach: Poznaj Pokochaj
Pomóż. Tę misję wypełniamy poprzez edukację,
komunikację społeczną oraz przez bezpośrednią
ochronę czynną.

