
Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Oświadczam, że: 

1. Reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia następujące kryteria członkostwa 

zwyczajnego w Organizacji:

a. jest jednostką samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem samorządów, 

stowarzyszeniem, fundacją, izbą gospodarczą, podmiotem gospodarczym, 

placówką kultury (gminną, miejską, powiatową, wojewódzką), placówką sportu 

 i rekreacji (gminną, miejską, powiatową, wojewódzką), szkołą ponadgimnazjalną, 

uczelnią wyższą*;

b. prowadzi działalność w dziedzinie turystyki.

2. Znane mi są cele i zadania zawarte w statucie Stowarzyszenia PROT, które 

zobowiązuję się przestrzegać oraz aktywnie uczestniczyć w działalności 

Organizacji i wypełniać uchwały jej władz.

(miejsce i data złożenia wniosku)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 Członek zwyczajny   Członek wspierający*

Ja, niżej podpisany(a):

zwracam się z prośbą o przyjęcie w poczet członków Podlaskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej: 

(podpis)

initiator:a@a.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c101acea9cbdfd4b9d53524295058bf6



Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Dane kandydującego podmiotu:

Pełna nazwa podmiotu

Skrócona nazwa podmiotu

KRS

NIP REGON

Miejscowość Ulica

Kod pocztowy Poczta

Telefon Faks

Strona WWW

E-mail

Opis prowadzonej działalności turystycznej**:



Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Oczekiwania wynikające z członkostwa w PROT: 

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon: E-mail:

(Podpis osoby reprezentującej)(Miejscowość i data) 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Dla samorządów i uczelni wyższych: Uchwała właściwego organu o przystąpieniu do PROT.

2. Dla organizacji pozarządowych: Statut Organizacji, aktualny wyciąg z KRS (z  ostatnich  

3 miesięcy przed datą złożenia deklaracji) oraz rekomendacja.

3. Dla podmiotów gospodarczych: Ankieta wg wzoru znajdującego się na stronie 

 www.podlaskie.it, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz rekomendacja.

Zaznaczyć właściwe.

Uprzejmie prosimy o podanie wyczerpujących informacji na temat dotychczasowej działalności 

prowadzonej w obszarze turystyki. Brak opisu powoduje niemożność oceny przez Zarząd PROT 

spełniania warunków przyjęcia podmiotu do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

*
**

Osoba reprezentująca podmiot w PROT:

(miejsce i data złożenia wniosku)

Wypełniony wniosek prosimy podpisać i dostarczyć do Biura PROT (ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok).
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