
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA “WARSZAWSKI HACKERSPACE”

Warsaw Hackerspace Membership Application

wypełniać czytelnie drukowanymi literami / fill out in block letter

użyjemy twojego adresu

pocztowego tylko jésli nie uda

nam się skontaktować w

żaden inny sposób w ważnych

sprawach dotyczących twojego

członkostwa / we will only use

your postal mailing address

when other ways to get in

touch with you about your

membership fail

Imię i nazwisko / nazwa:
name and surname / entity name

Login:

Email:

Telefon:
phone number

Data i miejsce urodzenia, jeśli dotyczy:
date and place of birth, if applicable

Adres do korespondencji:
postal mailing address

postal mailing address

Typ członkostwa i składka / membership type and fee

wysokość składek FATTY i

STARVING jest ustalana przez

Walne Zgromadzenie

Członków i dotyczy członków

zwyczajnych, członkowie

wspierający ustalają wysokość

składki indywidualnie / the

FATTY and STARVING

membership fees are set by the

General Assembly of Members

and apply to regular

membership, while supporting

members agree to a custom fee

� członek zwyczajny / regular member

Wysokość składki miesięcznej / monthly fee amount

� STARVING (uczniowie i studenci / students)

� FATTY

� SUPERFATTY:
kwota / amount

� członek wspierający / supporting member

Wysokość składki / fee amount

kwota / amount

� miesięcznie / monthly

� kwartalnie / quarterly

� rocznie / yearly

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia “Warszawski Hackerspace”. Oświadczam, że zapoz-

nałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia oraz mam świadomość praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

W szczególności, zobowiązuję się do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w zadeklarowanej

powyżej wysokości oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. / I hereby apply to become a mem-

ber of the Warsaw Hackerspace 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 zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie “Warszawski Hackerspace” w celach związanych z działalnością

statutową stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane oraz ich poprawiania. / I hereby give consent for my personal data to be stored and processed by the Warsaw Hackerspace

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

REKOMENDACJA CZŁONKOWSKA

Recommendation for Membership

Udzielam rekomendacji wyżej podpisanemu kandydatowi, ubiegającemu się o członkostwo w Stowarzyszeniu

“Warszawski Hackerspace”. / I hereby recommend the above signed for a Warsaw Hackerspace Association member-

ship.

data i podpis rekomendującego / date and signature of the recommending member

DECYZJA ZARZĄDU

Decision of the Board

Niniejszym przyjmuję wyżej podpisanego/podpisaną w poczet członków Stowarzyszenia “Warszawski Hack-

erspace”. / I hereby grant membership of the Warsaw Hackerspace Association to the above signed.

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


