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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................................
Szkoła/zawód/kierunek studiów................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................................
Adres zameldowania..................................................................................................................................................
Telefon.......................................................................................................................................................................
E-Mail.........................................................................................................................................................................
Komunikator Internetowy..........................................................................................................................................
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Poszczególne działy fantastyki, którymi się zajmuję, lub zainteresowanie, którymi chcę rozwijać:
 Literatura.......................................................
 Gry karciane....................................................................
 Film................................................................
 Gry komputerowe...........................................................
 Komiks...........................................................
 Gry planszowe.................................................................
 RPG................................................................
 Inne.................................................................................
 Gry bitewne...................................................
Znam cele działania Stowarzyszenia i podejmuję się ich wspólnej realizacji wraz ze Stowarzyszeniem:
1. Pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia na temat literatury, w szczególności z gatunku fantasy i S-F.
2. Propagowanie wiedzy oraz pasji członków Stowarzyszenia.
3. Założenie, redagowanie i regularne wydawanie czasopisma o tematyce fantastycznej.
4. Rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie działań, mających na celu wymianę kulturową z miłośnikami fantastyki i RPG z innych krajów.
6. Branie udziału w charakterze uczestnika lub organizatora w różnych imprezach związanych z fantastyką i RPG.
7. Promowanie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
8. Współpraca z innymi organizacjami zrzeszającymi miłośników RPG i szeroko rozumianej fantastyki oraz pomoc
w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń miedzy tymi organizacjami, a także próby ich integracji.
9. Organizowanie spotkań, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, mających na celu pobudzenie
ich wyobraźni oraz rozwój osobowości poprzez udział w grach fabularnych.
10. Działalność kulturalna związana z grami fabularnymi i fantastyką.
11. Promowanie regionu łódzkiego jako stolicy fandomu fantastycznego.
12. Zrzeszanie fanów fantastyki oraz gier RPG.
13. Organizowanie spotkań z pisarzami, tłumaczami książek oraz wydawcami.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Stowarzyszenie moich danych osobowych w zakresie związanym z jego działalnością,
a w szczególności do umieszczania w zbiorze danych wykorzystywanych podczas działalności szkoleniowej
i kulturalnej.
Stowarzyszenie informuje, że:
1. Celem zbierania danych jest działalność Stowarzyszenie, a w szczególności wykorzystywanie ich podczas akcji
szkoleniowych i kulturalnych.
2. Wypełniający niniejszą deklarację ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawianie.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Wypełniający niniejszą deklarację ma prawo do całkowitego usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru
prowadzonego przez Stowarzyszenie.
Ponadto wraz, ze złożeniem niniejszej deklaracji członkowskiej, kandydat wyraża swoją zgodę na wzięcie
udziału w procesie inicjacyjnym oraz do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej określonej aktualnymi uchwałami
Zarządu.
Data złożenia:

Czytelny podpis kandydata:

Data przyjęcia:

Podpis Przewodniczącego:

