
Warszawa, dnia ......................  

STOWARZYSZENIE HARCERSKIE                         
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Imię i Nazwisko 

harcerki/harcerza/zucha* 
 

PESEL 

 
 

Imię i Nazwisko 

rodzica/opiekuna 
 

Telefon rodzica/opiekuna 

 
 

Email rodzica/opiekuna 

 
 

Adres kontaktowy 

 
 

Wyrażam zgodę na przynależność mojej córki/syna* (imię i nazwisko) 

......................................................................... do Stowarzyszenia Harcerskiego z siedzibą w 

Warszawie,         ul. Hoża 57. Zobowiązuję się w jej/jego imieniu do przestrzegania zasad 

obowiązujących w gromadzie/drużynie: ________ DH/____GZ oraz regularnego opłacania 

składek członkowskich*. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia, 

ujęte w jego Statucie. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki / syna* w zbiórkach, wyjazdach oraz 

innych akcjach Stowarzyszenia, będąc świadomą/świadomym* różnorodności form i miejsc 

zbiórek, prowadzonych metodą harcerską – w tym powadzenia pracy systemem małych grup, bez 

bezpośredniego nadzoru pełnoletnich opiekunów 

Stosownie do postanowień art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unie 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przyjmuję do 

wiadomości, że mój podpis na deklaracji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych i danych mojego dziecka podanych w niniejszej deklaracji członkostwa w Stowarzyszeniu 

Harcerskim oraz dalszego ich przetwarzania przez SH dla realizacji jego celów statutowych. Administratorem 

danych osobowych jest Stowarzyszenia Harcerskie z siedzibą w Warszawie 00-681, przy ul. Hożej 57. Dane 

będę przechowywane bezterminowo. 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklaracje) 

Podpis przyjmującego deklarację......................................  

*niepotrzebne skreślić 

 



*Zgodnie z §8 i 9 Statutu Stowarzyszenia Harcerskiego 

 

Członkowie SH mają prawo:                Członkowie SH mają obowiązek:  

1) Uczestniczyć w życiu i działaniu Stowarzyszenia;                    4) Stosować się do postanowień Statutu SH 

  2) Współtworzyć program Stowarzyszenia;                                     5) Dbać o dobre imię i dobro SH;     

   3) Nosić mundur i odznaki Stowarzyszenia.       6) Brać czynny udział w życiu SH;  

             7) Opłacać, z wyjątkiem zuchów, składki członkowskie,      

których wysokość ustala Naczelnictwo SH 
 

Pełna treść Statutu SH oraz inne dokumenty dla rodziców znajdują się na stronie: www.sh.org.pl lub w biurze SH 

(Warszawa, ul. Hoża 57, poniedziałki i środy 18–20.



 


