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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Ja niżej podpisany/a składam wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Snoezelen  (PTS-SDŚ): 

 jako osoba fizyczna posiadająca status studenta (do ukończenia 26. roku życia) – opłata roczna 50 zł; 

 jako osoba fizyczna inna niż posiadająca status studenta  

– opłata roczna 100 zł; 

 jako podmiot niebędący osobą fizyczną 

 – opłata roczna 250  zł. 

 

W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną z porady o której mowa w ust. 2 pkt d) powyżej opłata roczna w 

roku, w którym skorzystano z porady wynosi 250,00 zł 

 

 

 

Następujące dane mogą 

być udostępniane innym 

członkom PTS - SDŚ 

Następujące dane 

mogą być 

opublikowane na 

stronie PTS - SDŚ 

Imię i nazwisko / nazwa placówki: 

 

 

    

Miejsce zamieszkania / adres siedziby placówki: 

 

 

    

Imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę: 

 

 

    

Zawód oraz tytuł naukowy: 

 

 

    

Telefon osoby zgłaszającej: 

 

 

    

Email osoby zgłaszającej: 

 

 

    

Dane placówki, którą reprezentuję: 

• Telefon: 

 

• Email: 

 

• Strona internetowa: 

 

  

   

  

  

 

  

   

  

Proszę o wystawienie Faktury na następujące dane: 
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Ponadto oświadczam, iż: 

a) Zapoznałam (-em) się ze statutem PTS-SDŚ oraz akceptuję jego postanowienia; 

b) Zobowiązuję się do uiszczania opłaty rocznej z tytułu Członkostwa w wysokości wskazanej powyżej do 30. 

marca każdego roku za rok w którym opłata jest dokonywana. Pierwsza opłata członkowska zostanie uiszczona 

w terminie miesiąca od dnia przyjęcia do Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ, w wysokości wskazanej powyżej, 

niezależnie od daty przyjęcia; 

c) Opłata roczna będzie uiszczana na rachunek bankowy Fundacji SENSORIA o numerze 43 2490 0005 0000 

4600 8228 5140 prowadzonym w Alior Bank; 

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej przez administratorów danych 

osobowych, którymi jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 15/19, 53-149 

Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000564708 oraz Fundacja „ROSA” przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000207472 w celu realizacji postanowień statutu PTS-SDŚ, w tym świadczenia 

usług, a także w celach statystycznych oraz archiwalnych. Oświadczam ponadto, że poinformowano mnie o 

moich prawach, w tym w szczególności o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania. 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

W Państwa opłacie członkowskiej zawarte są następujące świadczenia:  

• Dostęp do uruchomionej platformy internetowej PTS-SDŚ oraz znajdujących się na niej materiałów merytorycznych 

i forum wymiany doświadczeń; 

• Zniżki na organizowane przez PTS-SDŚ szkolenia i konferencje oraz wydawane publikacje; 

• Porady i wskazówki Rady Naukowej PTS-SDŚ; 

• Możliwość skorzystania z pomocy Rady Naukowej PTS-SDŚ w zakresie organizacji badań dotyczących Snoezelen, 

wsparcia merytorycznego podczas ich prowadzenia oraz pomocy przy ich publikacji 

• Porada dotycząca urządzenia i wyposażenia Sali Doświadczania Świata, w tym przygotowania projektu SDŚ, doboru 

sprzętu do konkretnej grupy odbiorców, a także weryfikacja poprawności wykonania Sal już istniejących, w celu 

uzyskania certyfikatu Sali Doświadczania Świata w oparciu o kryteria jakości określone przez PTS-SDŚ, z 

zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt e) Statutu PTS-SDŚ; 

• Możliwość udziału w posiedzeniach Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ i podejmowanie podczas nich, w drodze uchwał, 

wskazówek w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w Statucie; 

• Prawo udziału w zajęciach pokazowych Snoezelen; 

• Dostęp do regularnych informacji o działalności PTS-SDŚ oraz inicjatyw polskich i zagranicznych w zakresie Snoezelen 

 

______________________________ 

miejscowość / data / podpis 


