Załącznik nr 1 do Procedury nabywania członkostwa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

………………… dnia ……………………….……..

Do Zarządu
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
z siedzibą w Warszawie

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - Twórca

Ja, niżej podpisana/y:
- imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
- pseudonim artystyczny:…………………………………………….. używany od ……………….……………………
- urodzona/y dnia …………………………………………….. w …………………………………………………………….
uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS z przynależnością do Sekcji:
(można wskazać jedną lub więcej Sekcji Stowarzyszenia, zgodnie z rodzajem uprawianej działalności twórczej; wykaz Sekcji
Stowarzyszenia zawiera „Procedura nabywania członkostwa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS”)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie:
1) przedstawiam informacje dotyczące mojej działalności twórczej:
- rodzaj twórczości:…………………………………………………………………………………………………………………
- biogram, zawierający opis dorobku twórczego
(należy przedstawić opis dorobku twórczego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Zarząd Sekcji, wskazanej
powyżej; w przypadku, gdy Twórcę łączy ze Stowarzyszeniem umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, Twórca
może powołać się na utwory zarejestrowane w Stowarzyszeniu zgodnie z „Regulaminem zgłaszania i rejestracji utworów”; w
przypadku, gdy twórca deklaruje przynależność do więcej niż jednej Sekcji, informacja o dorobku twórczym powinna
dotyczyć dziedzin twórczości właściwych dla wskazanych Sekcji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)

❑
załączam wykaz stworzonych przeze mnie utworów wraz z informacją
o dacie i sposobie ich rozpowszechnienia,
(dotyczy twórców, których w dacie złożenia Deklaracji członkowskiej nie łączy ze Stowarzyszeniem
umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi)

❑
powołuję się na utwory zarejestrowane w Stowarzyszeniu zgodnie
z „Regulaminem zgłaszania i rejestracji utworów”
(dotyczy twórców, których w dacie złożenia Deklaracji członkowskiej łączy ze Stowarzyszeniem umowa o
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi)

3)

zobowiązuję się do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, obowiązujących
obecnie oraz tych, które zostaną uchwalone w przyszłości,
b) przestrzegania zasad etyki zawodowej i współżycia koleżeńskiego,
c) udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności w Walnych Zebraniach
Członków Sekcji,
d) regularnego opłacania składek członkowskich i ponoszenia na rzecz Stowarzyszenia
innych świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i powstrzymania się od jakichkolwiek działań
sprzecznych z celami lub interesami Stowarzyszenia,
f) przestrzegania postanowień umowy, na podstawie której powierzyłam/łem
Stowarzyszeniu do zbiorowego zarządzania przysługujące mi autorskie prawa
majątkowe (dotyczy twórców, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami
autorskimi),

4)

oświadczam, że nie prowadzę i nie prowadziłam/łem samodzielnie lub za
pośrednictwem innych podmiotów w okresie trzech lat poprzedzających złożenie
wniosku o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, działalności
sprzecznej z celami lub interesami Stowarzyszenia.

Załączniki:
- Wykaz utworów
- „Formularz danych osobowych” (wypełniają i załączają osoby, które wcześniej nie złożyły tego formularza
w Stowarzyszeniu)

Data ……………………………….…..…….. Czytelny podpis ………………………..………..……………………………
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