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Wniosek zgłoszeniowy  

Application for Membership 

 

European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network e.V. 

Sieć Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi, stowarzyszenie 

zarejestrowane 

 

Albertinenstraße 1office@forts2market.net 

D-13086 Berlin Fon: 004930 92 37 21 0 

Rejestr Zwiazkow Sądu Okręgowego, Charlottenburg 

Nr. referencyjny: VR 33952 B 

Register of Associations Charlottenburg District Court Berlin 

reference number VR 33952 B 

 

Jako prawny reprezentant wnioskodawcy niniejszym składam wniosek o 

członkostwo w Sieci Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi 

stowarzyszenia zarejestrowanego. 

As an authorised representative of the applicant, I hereby apply for membership 

in the European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network e.V. 

Wnioskodawca / Applicant 

Organizacja, instytucja, osoba 

fizyczna / 

Legal Organisation, Institution, 

Person 

 

reprezentant prawny / Authorised Representative 

Imię, nazwisko / 

Name, Surname 

 

Funkcja / Function  

Ul., / Street, No.  

Kod, miasto / PC, City  

Kraj / Country  

Telefon / Phone  

Fax  

E-mail  

Strona internetowa / Website  

Data / Date of application  
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Określenie stawki w przypadku - grup członków zwyczajnych 

Determining of the fee - group full member 

 

Płacenie składek członkowskich jako / Affiliation with a 

Contribution Group as a Full Member 

Prosimy zaznaczyć 

odpowiednie 

Please mark as 

appropriate 

Lokalne lub regionalne jednostki terytorialne oraz grupy fortyfikacji 

lokalnych lub regionalnych systemów fortecznych / local or 

regional administrative body or group of contractually bound 

fortifications of a local or regional fortress system 

 

Jednostki pojedynczych fortyfikacji lub zabytków warownych / 

legal entity of single fortification or fortified monument 
 

Jednostki pojedynczych fortyfikacji lub zabytków warownych jako 

części systemu fortyfikacyjnego / legal entity of single fortification 

or fortified monument as part of a fortress system 

 

Instytucje naukowe, fundacje, specjalne grupy zainteresowań lub 

jednostki podobne / scientific institution, foundation, special 

interest group or similar body 

 

Firmy / company 
 

Osoby prywatne / natural person 
 

 

 

Wnioskodawca popiera cele i zadania stowarzyszenia opisane w statucie. 

The applicant endorses the purpose and activities of the association in accordance 

with the charter.  

 

 

 

 

---------------------------------------------             --------------------------------------------- 

Miasto, Data / City, Date              Podpis / Signature 

 

 

 

 

Kontakt / Contact: 

European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network e.V. 

Sieć Turystyki i Zarządzania twierdzami Europejskimi, stowarzyszenie zarejestrowane  

Albertinenstraße 1, D-13086 Berlin 

- 004930 92 37 21 0  

office@forts2market.eu 

Version: 2015-05-11 


