Stowarzyszenie
HARVARD CLUB OF POLAND
z siedzibą w Warszawie
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię*:
Nazwisko*:
☐ Ukończyłem/am studia i uzyskałem/am dyplom na Uniwersytecie Harvarda i z tego tytułu jestem
w bazie Harvard Alumni Association jako absolwent/ka;
Pełna nazwa ukończonej szkoły*:
Uzyskany tytuł naukowy*:
Czas trwania / rok ukończenia*:

☐ Przebywałem/am na Uniwersytecie Harvarda przez co najmniej jeden rok akademicki w
charakterze naukowym:
Pełna nazwa wydziału i szkoły, w której przebywałem/am w charakterze naukowym*:
Charakter pobytu naukowego / uzyskany tytuł naukowy*:
Czas trwania pobytu (od / do)*:

☐ Ukończyłem/am program nauczania na Uniwersytecie Harvarda i uzyskałem/am zaświadczenie z
Uniwersytetu Harvarda o jego ukończeniu i jestem w bazie Harvard Alumni Association jako członek
stowarzyszony:
Pełna i skrócona nazwa programu nauczania / podstawa uzyskania statusu członka
stowarzyszonego:*
Czas trwania programu / pobytu (od / do)*:

☐ Nie wiem czy jestem w bazie Harvard Alumni Association, ale jestem związany/a z Uniwersytetem
Harvarda z powodów podanych niżej:
……………………………………………………………………………………………………………

* Pola oznaczone w ten sposób są wymagane.
**Niepotrzebne skreślić.
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DANE KONTAKTOWE:
E-mail*:
Telefon*:
Adres do korespondencji:

OŚWIADCZENIA:
Deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Harvard Club of Poland. Wyrażam chęć współpracy i
działania w celu urzeczywistniania celów Stowarzyszenia. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw publicznych i akceptuję cele Stowarzyszenia.
Oświadczam, że spełniam warunki członkostwa w Stowarzyszeniu określone w Statucie
Stowarzyszenia.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez
Stowarzyszenie drogą elektroniczną i przekazywanie ich tą drogą pozostałym członkom
Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a zwłaszcza w celu
promowania współpracy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Mam
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne.

……………………………………………………….
[Podpis, miejscowość, data]

[Wypełnia Zarząd Stowarzyszenia]
Numer HAA / charakter członkostwa w bazie HAA / inne źródło weryfikacji:
Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków (nr / z dnia):
Status członkostwa (zwyczajny / wspierający):

* Pola oznaczone w ten sposób są wymagane.
**Niepotrzebne skreślić.
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia:
1) Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci Uczelni oraz osoby znacząco
związane z Uczelnią, zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemcy,
również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 8 pkt
2 Statutu Stowarzyszenia).
2) Status członka zwyczajnego uzyskuje się na skutek:
a. złożenia deklaracji członkowskiej na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej Prezesa Zarządu lub członków Zarządu (poczta elektroniczna
Stowarzyszenia); oraz
b. powzięcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia (§ 9
pkt 1 Statutu Stowarzyszenia).
3) Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące
lub przyczyniające się finansowo, naukowo lub merytorycznie do realizacji celów
Stowarzyszenia (§ 8 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia).
4) Status członka wspierającego uzyskuje się na skutek:
a. złożenia deklaracji członkowskiej; oraz
b. powzięcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia (§ 9
pkt 2 Statutu Stowarzyszenia).
Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 1 marca 2017 r. w przedmiocie określenia
kryteriów podejmowania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu kandydata w poczet
członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia:
1) Status członka zwyczajnego Stowarzyszenia przyznaje się:
a. osobom, które ukończyły studia i uzyskały dyplom na Uniwersytecie Harvarda i z tego
tytułu są w bazie Harvard Alumni Association jako absolwenci;
b. osobom, które przebywały na Uniwersytecie Harvarda przez co najmniej jeden rok
akademicki w charakterze naukowym;
c. osobom w inny sposób znacząco związanym z Uniwersytetem Harvarda.
2) Status członka wspierającego Stowarzyszenia przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym
deklarującym lub przyczyniającym się finansowo, naukowo lub merytorycznie do realizacji
celów Stowarzyszenia. W szczególności status ten może być przyznany:
a. osobom, które ukończyły program nauczania na Uniwersytecie Harvarda i uzyskały
zaświadczenie z Uniwersytetu Harvarda o jego ukończeniu i są w bazie Harvard
Alumni Association jako członkowie stowarzyszeni;
b. osobom, które ukończyły program nauczania na Uniwersytecie Harvarda i uzyskały
zaświadczenie z Uniwersytetu Harvarda o jego ukończeniu i nie są w bazie Harvard
Alumni Association;
c. osobom, które przebywały na Uniwersytecie Harvarda w charakterze naukowym przez
okres krótszy niż jeden rok akademicki;
d. osobom w inny sposób związanym z Uniwersytetem Harvarda;
e. studentom Uniwersytetu Harvarda.
* Pola oznaczone w ten sposób są wymagane.
**Niepotrzebne skreślić.
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