DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA „ADVENTURE REALMS”

Ja, niżej podpisana (podpisany) _________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa osoby prawnej)

zgłaszam chęć przystąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Adventure Realms” z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: Stowarzyszenie).
Oświadczam, że:
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie jestem pozbawiony praw publicznych;
3) jestem obywatelem polskim;
4) zapoznałem się z celami oraz zadaniami Stowarzyszenia i zobowiązuję się do aktywnego ich
urzeczywistniania i realizowania;
5) zapoznałem się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia oraz przepisami wewnętrznymi
Stowarzyszenia uchwalonymi na jego podstawie i zobowiązuję się do respektowania ich postanowień,
a także do przestrzegania uchwał organów władz Stowarzyszenia;
6) zobowiązuję się do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich i innych opłat
ustalonych przez właściwe organy Stowarzyszenia.

Ponadto wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie i przechowywanie przez Stowarzyszenie danych osobowych zawartych w niniejszej
deklaracji członkowskiej, na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym bieżące jego
działalności i podejmowania działań promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz regulaminami wewnętrznymi Stowarzyszenia;
2) wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach audiowizualnych
wykonanych mi w trakcie realizowania obowiązków na rzecz Stowarzyszenia, w tym w szczególności
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania
oraz upoważniam Stowarzyszenie do wykorzystywania tak utrwalonego wizerunku, na potrzeby
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym bieżącej jego działalności i podejmowanych
działań promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam na to zgodę, iż zdjęcia oraz materiały
audiowizualne będą wykorzystane, w szczególności do promocji działalności Stowarzyszenia za
pośrednictwem wszelkich mediów / kanałów dystrybucji, w tym na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz w jej mediach społecznościowych.
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Forma zaangażowania w działalność Stowarzyszenia „Adventure Realms”

____________________________
(miejsce, data)

____________________________
(czytelny podpis)

