D EKLARACJA C ZŁONKOWSKA S TOWARZYSZENIA “H ACKERSPACE B YDGOSZCZ ”
Hackerspace Bydgoszcz Membership Application
wypełniać czytelnie drukowanymi literami / fill out in block letter

Imi˛e i nazwisko:

użyjemy Twojego adresu
name and surname

pocztowego tylko jeśli nie uda

Login:

nam si˛e skontaktować w

Email:

żaden inny sposób w ważnych
sprawach dotyczacych
˛
twojego

Telefon:

członkostwa / we will only use

phone number

your postal mailing address

Data i miejsce urodzenia:

when other ways to get in

date and place of birth

Adres do korespondencji:

touch with you about your
postal mailing address

membership fail

postal mailing address

Typ członkostwa i składka / membership type and fee

 członek zwyczajny / regular member
Wysokość składki miesi˛ecznej / monthly fee amount

˛ / supporting member
 członek wspierajacy
Wysokość składki / fee amount

wysokość składek FATTY i
STARVING jest ustalana przez
Walne Zgromadzenie
Członków i dotyczy członków

 STARVING (uczniowie i studenci / students)
 FATTY
 SUPERFATTY:
kwota / amount

zwyczajnych, członkowie
kwota / amount

 miesi˛ecznie / monthly
 kwartalnie / quarterly
 rocznie / yearly

wspierajacy
˛ ustalaja˛ wysokość
składki indywidualnie / the
FATTY and STARVING
membership fees are set by the
General Assembly of Members
and apply to regular

Prosz˛e o przyj˛ecie mnie w poczet członków Stowarzyszenia “Hackerspace Bydgoszcz”. Oświadczam, że za-

membership, while supporting
members agree to a custom fee

poznałem/am si˛e z treścia˛ Regulaminu Stowarzyszenia oraz mam świadomość praw i obowiazków
˛
członka Stowarzyszenia. W szczególności, zobowiazuj˛
˛ e si˛e do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w
zadeklarowanej powyżej wysokości oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. / I hereby apply
to become a member of the Hackerspace Bydgoszcz Association. I have read the Articles of Association and I am aware
of the rights and responsibilites of a member. In particular, I agree to pay membership fees, as indicated above, on a
regular and timely basis and participate in the Association’s activities.
Jednocześnie wyrażam zgod˛e na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie “Hackerspace Bydgoszcz” w celach zwiazanych
˛
z działalnościa˛
statutowa˛ stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wgladu
˛ w te dane oraz ich poprawiania. / I hereby give consent for my personal data to be stored and processed by the Hackerspace
Bydgoszcz Association for the purposes of conducting its statutory activities. I acknowledge that I have the right to access and rectify such personal data.

data i podpis / date and signature

R EKOMENDACJA CZŁONKOWSKA
Recommendation for Membership
Udzielam rekomendacji wyżej podpisanej osobie, ubiegajacej
˛ si˛e o członkostwo w Stowarzyszeniu “Hackerspace
Bydgoszcz”. / I hereby recommend the above signed for a Hackerspace Bydgoszcz Association membership.

data i podpis rekomendujacego/ej
˛
/ date and signature of the recommending member

data i podpis rekomendujacego/ej
˛
/ date and signature of the recommending member

D ECYZJA Z ARZ ADU
˛
Decision of the Board
Niniejszym przyjmuj˛e wyżej podpisanego/podpisana˛ w poczet członków Stowarzyszenia “Hackerspace Bydgoszcz”. / I hereby grant membership of the Hackerspace Bydgoszcz Association to the above signed.

data i podpis członka Zarzadu
˛ / date and signature of a Board member

