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Regular membership
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Deklaracja członkowska
Membership application

(1)

Dziękujemy za zainteresowanie członkostwem w ISES. Prosimy wypełniać wielkimi literami, po jednym znaku w każdej kratce.
Thank you for your interest in ISES membership. Please put only one character in each box, in block capitals.

Dane osobowe

Personal data

Imiona
Given names
Nazwisko
Surname
Dokument
Document
Data urodzin
Date of birth

Dowód
osobisty
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Prawo jazdy
Driver's licence

Paszport
Passport

‒

Inny dokument ze zdjęciem
Other document with a photo

The PESEL and NIP fields below are relevant only for Polish nationals.
Foreign applicants, please ignore them and proceed to the next section.

‒

PESEL

NIP

Dane kontaktowe
Telefon
Phone

Legitymacja
Student ID

‒

‒

‒

Contact data
Prosimy użyć międzynarodowego formatu.
Please use the international format.

+

E‐mail
Email
Twój adres e‐mail będzie wykorzystany tylko raz: w celu przesłania zaproszenia do Twojej nowej skrzynki pocztowej w ISES.
Your email address will be used only once: to send you an invitation to your new mailbox at ISES.

Adres zamieszkania

Address of residence

Kraj
Country

Adres do korespondencji
Powyższy
As above

Inny, podany poniżej:
Different, specified below:

Postal address
Raczej nie będzie używany. Komunikaty zwykle przesyłamy przez e‐mail.
This will be rarely, if ever, used. Most messages are sent via email.

Kraj
Country
Powyższe dane są prawdziwe i pełne. Jeżeli kiedykolwiek ulegną zmianie, niezwłocznie poinformuję o tym ISES.
The above data are correct and complete. Should they ever change, I will promptly notify ISES.
Potwierdzam zapoznanie się ze statutem ISES, rozumiem jego postanowienia i zobowiązuję się do nich stosować.
I confirm that I am acquainted with the bylaws of ISES, I understand their provisions and agree to abide by them.
Sposób przystąpienia
Admission path

Umowa
Agreement

Zasady ogólne Załączam dwie rekomendacje od obecnych członków ISES.
General rules
I enclose two letters of recommendation by present ISES members.

Podpis →
Signature
Dziękujemy!
Thank you!
Wpłynęło
Received

Działanie
Action
Uwagi
Remarks

Odmowa
Reject

Przyjęcie Nr legitymacji
Accept
ID number

G

