Stowarzyszenie
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
DEKLARACJA
KANDYDATA NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imiona……………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia………………………………...
Adres zamieszkania…………………………………………………………………..
Wykształcenie*
podstawowe
średnie
wyższe
Kierunek studiów:…………………………zawód:…………………………………
Kontakt:
tel. stacjonarny………………………… tel. komórkowy……………………………
e-mail:…………………………………………………………….
7. Czy jest Pani/Pan gotowa/-y wykonywać czynności na rzecz ŁUTW, jeśli tak, to w
jakim zakresie, np.
a) pozyskiwanie środków finansowych na działalność ŁUTW
b) prace organizacyjne
c) inne (wymień jakie)……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
8. Posiadane umiejętności:
a)dobra znajomość języka obcego (podać jaki)…………………………………...
b) obsługa komputera*
tak/nie
c) zdolności plastyczne*
tak/nie
d) inne, podać jakie………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
9. Czy może Pani/Pan podać nazwisko osoby, członka stowarzyszenia, która udzieli
rekomendacji*
tak/nie …………………………………......................
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Łódzki
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu ŁUTW,
popierania i propagowania celów Uniwersytetu, przestrzegania „Zasad
Współżycia” oraz terminowego opłacania składek uchwalonych przez Walne
Zebranie. Zobowiązuję się do czynnego udziału w pracach na rzecz ŁUTW.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Deklaracji są zgodne ze stanem
faktycznym.
Łódź, dn. …………………….

……….………………………………....
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014r. póz. 1182) w celu realizacji zadań związanych z członkostwem w Łódzkim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku im.H.Kretz. Zostałem poinformowany o celu zbierania danych. Zostałem poinformowany, że
Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest w Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im.H.Kretz.
Zostałem poinformowany, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna, a także o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

Łódź, dn. …………………….
* właściwą odpowiedź zakreślić

……….………………………………....
Podpis

Stowarzyszenie
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

Procedura przyjęć nowych członków stowarzyszenia
1. W terminie do 25 czerwca każdego roku przyjmowane są deklaracje
kandydatów.
2. W terminie do 10 września Zarząd ŁUTW podejmuje decyzję o przyjęciu
nowych członków.
3. W terminie od 15 września do 25 września dokonuje się przyjęć nowych
członków.
4. Każda osoba, która złożyła deklarację, zobowiązana jest w terminie 15-25
września skontaktować się z biurem ŁUTW celem uzyskania informacji o
przyjęciu.
5. Osoby przyjęte zobowiązane są do:
1. doręczenia zdjęcia
2. dokonania wpłaty wpisowego (50,00 zł)
3. dokonania wpłaty składki członkowskiej (150,00 zł)
4. odebrania legitymacji członkowskiej, stanowiącej podstawę do
uczestnictwa w zajęciach ŁUTW
5. osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach odpłatnych, wnoszą dodatkowe
opłaty.
6. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt.5, w terminie do 10
października br. jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w ŁUTW.
Przyjęłam/-ąłem do wiadomości
…………………………………….
(data i podpis)

DECYZJA ZARZĄDU ŁUTW
1. Zarząd ŁUTW w dniu …………………………….przyjął Pana /-ią w poczet członków
zwyczajnych ŁUTW.

Numer legitymacji

…………...

2. Zarząd ŁUTW w dniu ……………………….. odmówił przyjęcia Pana /-i w poczet członków
zwyczajnych ŁUTW.
Uzasadnienie odmowy…………………………………………………………………………

Prezes

Wiceprezes

