
Wydrukuj + podpisz
Uwaga! 

Podpisz się jak na karcie 

wzoru podpisu w banku!

Fundacja 

Dorastaj z Nami

ul. Ogrodowa 7

00-893 Warszawa

Kontakt: tel.: 22 652 20 22 

d.gabryel@dorastajznami.org

KRS 0000361265

www.dorastajznami.org

Dziękujemy. Dzięki Tobie Dzieci Bohaterów 
będą bezpiecznie dorastać.

Dziękujemy Ci za wypełnienie Deklaracji Członka 
Misji: Zawsze Wierni! Prosimy teraz tylko o dwa kroki:

Odeślij do nas 

Fundacja Dorastaj z Nami  

ul. Ogrodowa 7 

00-893 Warszawa

Uwaga! 

Odeślij formularz 2 

(dla banku) i 3 

(dla fundacji).

D
L

A
 D

A
R

C
Z

Y
Ń

C
Y

Deklaracja Darczyńcy Misji: Zawsze Wierni. 

Tak, chcę pomagać dzieciom naszych Bohaterów. 

Zadeklarowana kwota miesięcznej darowizny                  PLN

Imię i nazwisko Darczyńcy (zgodne z danymi w banku)

Data urodzenia      Tel. kontaktowy    

Numer rachunku bankowego Darczyńcy  

Adres (zgodny z danymi w banku)

Miejscowość       Kod pocztowy  

Ulica, nr domu, nr mieszkania       

E–mail      

Wyrażam zgodę na ustanowienie polecenia zapłaty na moim rachunku bankowym i upoważniam mój bank do automatycznego comiesięcz-

nego przekazywania w drodze polecenia zapłaty zadeklarowanej kwoty darowizny na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji darowizn 

z mojego rachunku bankowego na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami oraz w celu informowania mnie o bieżącej działalności Fundacji Dorastaj 

z Nami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.02 nr 101 poz.926 wraz z późniejszymi zmianami).
Podpis Darczyńcy 
(zgodnie z wzorem podpisu w banku) 

Miejscowość, data

Ten formularz prosimy zostaw u siebie.

-

Fundacja Dorastaj z Nami
ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

tel.: 22 652 20 22 

e-mail: biuro@dorastajznami.org

www.dorastajznami.org

KRS 0000361265

ID ODBIORCY: NIP 5252487228

NR DEKLARACJI

1
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IDeklaracja Darczyńcy Misji: Zawsze Wierni. 

Tak, chcę pomagać dzieciom naszych Bohaterów. 

Zadeklarowana kwota miesięcznej darowizny                  PLN

Imię i nazwisko Darczyńcy (zgodne z danymi w banku)

Data urodzenia      Tel. kontaktowy    

Numer rachunku bankowego Darczyńcy  

Adres (zgodny z danymi w banku)

Miejscowość       Kod pocztowy  

Ulica, nr domu, nr mieszkania       

E–mail      

Wyrażam zgodę na ustanowienie polecenia zapłaty na moim rachunku bankowym i upoważniam mój bank do automatycznego comiesięcz-

nego przekazywania w drodze polecenia zapłaty zadeklarowanej kwoty darowizny na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji darowizn 

z mojego rachunku bankowego na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami oraz w celu informowania mnie o bieżącej działalności Fundacji Dorastaj 

z Nami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.02 nr 101 poz.926 wraz z późniejszymi zmianami).
Podpis Darczyńcy 
(zgodnie z wzorem podpisu w banku) 

Miejscowość, data

-

Fundacja Dorastaj z Nami
ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

tel.: 22 652 20 22 

e-mail: biuro@dorastajznami.org

www.dorastajznami.org

KRS 0000361265

ID ODBIORCY: NIP 5252487228

NR DEKLARACJI
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Fundacja Dorastaj z Nami
ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

tel.: 22 652 20 22 

e-mail: biuro@dorastajznami.org

www.dorastajznami.org

KRS 0000361265

ID ODBIORCY: NIP 5252487228

Podpis Darczyńcy 
(zgodnie z wzorem podpisu w banku) 

Miejscowość, data

Deklaracja Darczyńcy Misji: Zawsze Wierni. 

Tak, chcę pomagać dzieciom naszych Bohaterów. 

Zadeklarowana kwota miesięcznej darowizny                  PLN

Imię i nazwisko Darczyńcy (zgodne z danymi w banku)

Data urodzenia      Tel. kontaktowy    

Numer rachunku bankowego Darczyńcy  

Adres (zgodny z danymi w banku)

Miejscowość       Kod pocztowy  

Ulica, nr domu, nr mieszkania       

E–mail      

Wyrażam zgodę na ustanowienie polecenia zapłaty na moim rachunku bankowym i upoważniam mój bank do automatycznego comiesięcz-

nego przekazywania w drodze polecenia zapłaty zadeklarowanej kwoty darowizny na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji darowizn 

z mojego rachunku bankowego na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami oraz w celu informowania mnie o bieżącej działalności Fundacji Dorastaj 

z Nami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.02 nr 101 poz.926 wraz z późniejszymi zmianami).

-

NR DEKLARACJI
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