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Deklaracja Członkowska Polskiego Towarzystwa Bibliodramy

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Bibliodramy w charakterze:

1. członka zwyczajnego   - □
2. członka wspierającego - □

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i misja Towarzystwa ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa, regularnego opłacania składek oraz zachowania w mojej działalności chrześcijańskich zasad etycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych i Podmiotem przetwarzającym dane jest Polskie Towarzystwo Bibliodramy (dalej „PTB”);
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
a. prowadzenia i utrzymywania ewidencji członków PTB,
b. informowania o działaniach i spotkaniach PTB,
c. realizacji celów statutowych PTB;
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
kontroli i sprawozdawczości działań PTB oraz celu realizacji projektów, w których będę brać udział;
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
5. niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie do Zarządu PTB, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wiązać się to będzie z wykluczeniem mnie z grona członków;
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet członków PTB


data: ................................ 						…..………………………
									   własnoręczny podpis

W przypadku ubiegania się o członkostwo zwyczajne, do deklaracji należy dołączyć list przewodni, w którym Kandydat motywuje chęć zostania członkiem PTB oraz podaje informacje na temat wykształcenia oraz odbytych szkoleń, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie stopnia co najmniej lidera Bibliodramy lub opis dorobku w dziedzinie Bibliodramy. 

W przypadku ubiegania się o członkostwo wspierające, do deklaracji należy dołączyć list przewodni, w którym Kandydat motywuje chęć zostania członkiem PTB oraz podaje informacje na temat wykształcenia oraz odbytych szkoleń.







Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1. Nazwisko i Imię: 	
……………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………
3. PESEL:
……………………………………………………………………………
4. Telefon: 
………………………..…………………………………………………
5. E-mail: 
………………………..………………………………………………….
 


Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduję kandydaturę ………………………………………. na członka ……………………………… PTB.

…..………………………							…..………………………
Data i czytelny podpis								Data i czytelny podpis



Uchwała Zarządu
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………………….. z dnia…………………………...
Pan/Pani.............................................................................................. został(a) przyjęty(a) w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Bibliodramy 
w charakterze Członka Zwyczajnego/Wspierającego.

Zarząd: 						




Data: ………………………………

