
Przystępując do  Stowarzyszenia 
lub wspierając je poprzez mecenat, 
czynnie bierze Pan/Pani udział 
w naszych projektach edukacyjnych 
i kulturalnych związanych 
z Frankofonią i jej promocją. Dzięki 
Pana/i pomocy i aktywności, 
polskie stowarzyszenie Alliance 
Francaise Łódź może realizować 
misje statutowe w swojej codziennej 
działalności.

Członkostwo

Przystępując do Stowarzyszenia,
może Pan/i:
• czynnie uczestniczyć oraz korzystać  

z prawa głosu w corocznym Walnym 
Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
Alliance Française Łódź

• korzystać ze zniżki na kursy języka 
francuskiego

• bezpłatnie uczestniczyć w naszych 
wydarzeniach kulturalnych

• bezpłatnie korzystać z zasobów 
Culturethèque oraz (w przyszłości) 
biblioteki komiksu

Członkostwo roczne i imienne
(ważne od stycznia do grudnia 2023):

 � Składka podstawowa: 100 PLN
 � Wsparcie Stowarzyszenia: .......... PLN

Imię i nazwisko: ..................................................................................

Data urodzenia: ..................................................................................

Adres:   ..................................................................................

Zawód:  ..................................................................................

Numer telefonu: ..................................................................................

E-mail:   ..................................................................................

Kwota całkowita (składka i mecenat): ………………….. PLN
Prosimy o dokonanie przelewu bankowego na nasze konto:

Alior Bank 82 2490 0005 0000 4500 9100 8085

Data: ..................................... Podpis: ..........................................................

Alliance Française Łódź
ul. Drewnowska 58a
91-002 Łódź
www.aflodz.pl
kontakt@aflodz.pl

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej przez Alliance Française Łódź (Administratora danych), ul. Drewnowska 
58A, 91-002 Łódź, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Stowarzyszenia. 
Administrator danych może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie takim jak biuro rachunkowe, firmy świadczące obsługę informatyczną, podwykonawcom, 
świadczeniodawcom usług na rzecz Administratora w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz 
Administratora. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz możliwość pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane będą 
przetwarzane do czasu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Mecenat

Osoba prywatna lub firma, 
niebędąca członkiem, może 
wesprzeć Stowarzyszenie, 
przekazując darowiznę.

Przekazuję darowiznę w wysokości:
 � 200 PLN
 � 500 PLN
 � Inna kwota: ………………….. PLN

Dołącz do nas


