Deklaracja
przystąpienia do
Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych

BioPomorze
Miejscowość, data: …………………………………..………………………………………………………………..……………………………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………….………………………………………………………………………..…............
Adres: ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………
Telefon: ……………………….………….…………..…… e-mail: ……….………..…………………………………………………………............
Adres www: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

Prowadzę*:












gospodarstwo rolne o powierzchni: …………………….. ha
przetwórnię żywności ekologicznej: …………………………………….…………………………………………………………..
przetwórstwo artykułów rolno - spożywczych: ………………………………………………………………………….……….
przetwórstwo pasz: ………………………………………………………………………..………………………………………….………
obrót produktami ekologicznymi oraz dystrybucję tych produktów, w tym import, export:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
zbiór ze stanu naturalnego: …………………………………………………..……………………………………..…………………..
akwakulturę: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………
pszczelarstwo: …………………………………………………………………………..……………………………..……………………….
produkuję komponenty do produkcji ekologicznej: ………………………….……………………..……………………….
inną działalność objętą certyfikatem: ……………………………………………………………………………………………….

Numer Certyfikatu PL-EKO- ………………………………………………………………………………….………………………………………..
Jednostka certyfikująca: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Znakiem X proszę zaznaczyć w odpowiedniej kratce prowadzoną działalność.

Deklaruję chęć przystąpienie do Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych
BioPomorze z siedzibą w Gdańsku.



Oświadczam, że znane są mi postanowienia Statutu oraz cele i zadania Stowarzyszenia.



Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, zarządzeń i uchwał Stowarzyszenia oraz aktywnego
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.



Przyjmuję do wiadomości, że nie opłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12
miesięcy powoduje skreślenie z listy członków.



Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez Pomorskie Stowarzyszenie
Producentów Ekologicznych BioPomorze moich danych osobowych na potrzeby działalności
statutowej.

Podpis deklarującego ………….……………………………………………..
W kwadratach należy wstawić znak X.

Wypełnia Zarząd:

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ............................................ z dnia ................................................
Pani/Pan ................................................................................................... został(a) przyjęty(a) w poczet
członków Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze.

Gdańsk, dnia: ....................................... Podpis ………………………………………………….

ANKIETA
na potrzeby działalności statutowej
Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze
Adres gospodarstwa*

Gatunki roślin uprawianych w gospodarstwie*

Gatunki zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie*

Produkty objęte certyfikatem*

Powierzchnie upraw*

Produkty oferowane do sprzedaży (ilości)*

Czy Pani /Pan wyraża zgodę, aby gospodarstwo
miało status pokazowego i służyło do
prezentowania, jako gospodarstwo prowadzone na
wysokim poziomie jakościowym?
Czy aktualnie przetwarza Pani/Pan swoje produkty?

Jakie ilości produktów przetworzonych wprowadza
Pani/Pan w skali roku do klienta?
Czy w przyszłości Pani/Pan rozważa możliwość
przetwarzania swoich produktów i sprzedawania
pod własną marką?
Uwagi:

*Pola obowiązkowe

