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REGULAMIN CZŁONKOSTWA W POLISH LANGUAGE COMMUNICATION CENTRE IN LONDONi  

 
 

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która spełnia poniższe wymagania: 
 

1. Zna cele Stowarzyszenia i dobrowolnie chce uczestniczyć w działalności PLCCiL. 
2. Wypełni Formularz Rejestracji Członka Stowarzyszenia i otrzyma akceptację Zarządu PLCCiL (Załącznik nr 1). 
3. Dokona opłaty za członkostwo w Stowarzyszeniu w wysokości 12 funtów za 12 miesięcyii. Po tym okresie 

członkostwo może być odnowione na tych samych warunkach. 
 
Zarząd może zawiesić lub wykluczyć z członkostwa, jeśli uważa, że leży to w najlepszym interesie Stowarzyszenia. iii 

W tym przypadku członek ma prawo do spotkania i wysłuchania przez Zarząd zanim zostanie podjęta decyzja. Może to 
się odbyć w towarzystwie osoby bliskiej członka PLCCiL. Członek może również dobrowolnie zrezygnować z 
działalności w Stowarzyszeniu. 

 
Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 
 

1. Wpisu na listę członków Stowarzyszenia z podaniem imienia i nazwiska osoby, a tym samym do publikacji tych 
danych na stronie internetowej PLCCiL. 

2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a tym samym do dostępu do materiałów 
zamieszczanych na naszej stronie. 

3. Pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PLCCiL, a także 20% zniżki. 
Członek może brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Udziału w zebraniach Stowarzyszenia. 
5. Prezentowania własnego dorobku zawodowego pod patronatem Stowarzyszenia. 
6. Współpracy na zasadach wolontariatu, wynikającej z założeń statutowych Stowarzyszenia. 
7. Wnoszenia propozycji zmian oraz pozytywnych sugestii do działalności PLCCiL. 
8. Referencji n/t współpracy i angażowania się w działalność PLCCiL, w przypadku aktywnego uczestnictwa w życiu 

stowarzyszenia. 
9. Użycia logo Stowarzyszenia w swoim Curriculum Vitae w czasie obowiązywania członkostwa. 

 
Wypełniony pakiet rejestracyjny należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia: plccil.office@gmail.com oraz przesłać 
opłatę członkowską poprzez platformę płatniczą PayPal na podany wyżej adres e-mail. 
.  
 
 

 
 
 
 
 

Data ostatniej zmiany: 24.06.2019 roku. 

 
 
 
 
 

                                                 
i Zwane dalej PLCCiL. 
ii Kwota zostanie przeznaczona na rozwój Stowarzyszenia. 
iii Członek może zostać wykluczony, jeżeli stwierdzi się, że działa on na szkodę lub wbrew interesom stowarzyszenia. 
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