DEKLARACJA
O PRZYSTĄPIENIU DO STOWARZYSZENIA „JĘDRZEJOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU”
OSOBA FIZYCZNA:
(imię ojca) …........................................................

Nr rejestru członkowskiego ..............................

Ja niżej podpisany(a) …........................................................................................... urodzony(a) dnia
…............................... zamieszkały(a) w ….......................................................................................
ul.…................................................... nr ….......... poczta ….............................................................
PESEL …........................................ seria i nr dowodu osobistego …................................................
nr telefonu ….................................................. e-mail …....................................................................
zgłaszam przystąpienie do Stowarzyszenia pod nazwą: Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
i proszę o przyjęcie w poczet członków. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia
Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Słuchaczy. Zobowiązuję się do przestrzegania tych
postanowień wraz z prawomocnymi i podanymi mi do wiadomości zmianami, a także do
przestrzegania prawnie podjętych uchwał organów Stowarzyszenia.
Deklaruję wpłatę wpisowego w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100 groszy)
i rocznej składki członkowskiej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100 groszy).
Jestem emerytem/rencistą …......................................................
Pracowałem/am w zawodzie …..................................................
…........................., dnia ….................

….......................................
(własnoręczny podpis)

Osoby popierające*:
1..........................................
2...........................................
Stwierdza się, że Pan(i) …............................................... został(a) – nie został(a) przyjęty(a) na
członka Stowarzyszenia decyzją Zarządu z dnia …...................... i wpisany(a) do rejestru
członków pod numerem …...............................

(pieczęć Stowarzyszenia)

…................ …...................
ZARZĄD

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, do procesów niezbędnych przy
rejestracji stowarzyszenia zawartych w regulaminach i procedurach Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i programu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne użycie mojego wizerunku na fotografiach zamieszczanych na stronach internetowych JUTW i w
prasie
Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich zmian moich w/w danych osobowych.

...........................................................
podpis

*Osobami popierającymi mogą być tylko słuchacze Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

REGULAMIN SŁUCHACZA
Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Jędrzejowie
1.
Członkiem – Słuchaczem Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (JUTW) może
być osoba zainteresowana możliwością ustawicznego kształcenia oraz wzmacniająca postawy
aktywności społecznej. Stowarzyszenie JUTW jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000454035, działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia JUTW. Stowarzyszeniem
kieruje Zarząd, którego kadencja trwa cztery lata.
2.

Słuchacze JUTW mają prawo do:

- posiadania legitymacji,
- brania udziału we wszystkich rodzajach prowadzonych zajęć,
- inicjowanie nowych form działalności programowych i twórczych.
3.

Słuchacze JUTW zobowiązani są do:

- przestrzegania wszystkich ustaleń zawartych w Statucie JUTW,
- dotrzymywania terminu wnoszenia składki semestralnej zgodnie z zapisem w Statucie,
- uczestniczenia w pracach społecznych na rzecz JUTW i środowiska społecznego,
- okazywania legitymacji JUTW na każde życzenie upoważnionej osoby (członka zarządu,
przewodniczącego grupy zajęciowej)
- kulturalnego zachowania, licującego z godnością słuchacza JUTW podczas wszystkich zajęć i
uroczystości, a w szczególności do:
* nie spóźniania się na wykłady i seminaria,
* nie opuszczania sali przed zakończeniem wykładu, czy seminarium,
* nie rozmawiać podczas wykładów,
* nie używać telefonu komórkowego podczas wykładów i seminariów,
* nie rezerwować dodatkowych miejsc na sali wykładowej,
* pozostawiać okrycia w szatni.
4.
Słuchacza JUTW powinna cechować:
- wzajemna życzliwość, uprzejmość i wyrozumiałość,
- chęć niesienia pomocy innym,
- troska o dobro i rozwój JUTW.

NIE PRZESTRZEGANIE STATUTU I REGULAMINU ORAZ ŚWIADOME,
NAGANNE ZACHOWANIE SŁUCHACZA UPOWAŻNIA ZARZĄD
STOWARZYSZENIA JUTW DO PODJĘCIA DECYZJI O WYKLUCZENIU
GO Z LISTY SŁUCHACZY JUTW.

