
Regulamin Rekrutacji Lubelskiego Stowarzyszenia Filmowego

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulaminu określa zasady rekrutacji do Lubelskiego Stowarzyszenia Filmowego i
stanowi uzupełnienie Statutu Stowarzyszenia.

§ 2

Słownik Pojęć

Użyte dalej w Regulaminie określenia/skróty oznaczają:

a. Stowarzyszenie – Lubelskie Stowarzyszenie Filmowe.
b. Rekrutacja – proces przyjęcia do Stowarzyszenia Członka zwyczajnego, będącego

osobą fizyczną lub osobowością prawną.
c. Wolontariusz – osoba działająca na rzecz Stowarzyszenia w oparciu o Statut i

Regulamin Stowarzyszenia.
d. Rekrutujący – Wiceprezes Stowarzyszenia ds. finansów lub wyznaczony przez

Prezesa lub w/w Członek Zarządu Stowarzyszenia.
e. Wniosek – wypełniona deklaracja osobowa potwierdzająca zapoznanie się z

niniejszym Regulaminem oraz dobrowolną i świadomą zgodę na mianowanie
Członkiem Zwyczajnym.

f. Wniosek wolontariacki – wypełniona deklaracja osobowa wraz z załącznikami,
potwierdzająca zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz dobrowolną i
świadomą zgodę na zostanie Wolontariuszem Stowarzyszenia.

g. Wnioskodawca – osoba wyrażająca chęć wstąpienia do Stowarzyszenia.

§ 3

Procedura Rekrutacji

1. Rekrutacja jest podzielona na cztery główne etapy:
a) Etap I – obejmuje złożenie wypełnionego Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do

Regulaminu, w formie pisemnej w siedzibie biura Stowarzyszenia lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej lub na adres e-mail
Stowarzyszenia.

b) Etap II – obejmuje rozmowę rekrutacyjną przeprowadzoną przez Rekrutującego.
c) Etap III – obejmuje uiszczenie opłaty wpisowej wyznaczonej przez Zarząd w danym

roku trwającej rekrutacji.
d) Etap IV - obejmuje podjęcia Uchwały przez Zarząd o przyjęciu wnioskodwacy w

poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Weryfikacja Wniosku odbywa się na bieżąco, nie zakłada się ściśle określonego czasu trwania

rekrutacji.
3. Rekrutacja jest zatwierdzana na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.



§ 4

Założenia Organizacyjne

1. Wnioskodawca musi spełnić kryteria dotyczące rekrutacji zgodnie z §13 Statutu
Stowarzyszenia.

2. W przypadku wydania jednogłośnej, pozytywnej opinii wszystkich Członków Zarządu
Stowarzyszenia Wnioskodawca może zostać zwolniony z Etapu II oraz Etapu III Rekrutacji i
zostać przyjęty tylko na podstawie złożonego Wniosku.

3. Rekrutacja Członków Wspierających oraz Członków Honorowych Stowarzyszenia została
opisana w Rozdziale III Statutu Stowarzyszenia.

4. Rekrutacja nie dotyczy Wolontariuszy, których chęć wspomagania działalności
Stowarzyszenia może być wyrażona pisemnie w formie Wniosku wolontariackiego.

5. Wnioski negatywnie rozpatrzone są trwale usuwane z dokumentacji rekrutacyjnej
Stowarzyszenia.

6. Wnioski pozytywnie rozpatrzone są pozostawiane w dokumentacji rekrutacyjnej
Stowarzyszenia dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji oraz prawidłowego i rzetelnego
prowadzenia działalności Stowarzyszenia.

7. W przypadku złożenia Wniosku Wnioskodawca świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie z siedzibą w Lublinie, przy ul.
Walecznych 4/141, dla potrzeb procesu rekrutacji. Wnioskodawca przyjmuje również do
wiadomości, iż administratorem danych jest Stowarzyszenie, a podanie danych osobowych w
zakresie określonym przepisami ustawy Kodeksu Pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu
rekrutacji, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Wnioskodawcy przysługuje prawo
do pisemnego żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do pisemnego wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do pisemnego
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Aktywne działanie

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo oraz obowiązek “aktywnie działać” na rzecz
Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

2. Za aktywne działanie rozumie się:
a) uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia; organizowanych projektach, wydarzeniach

oraz innych działalnościach Stowarzyszenia,
b) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,
c) udzielanie się oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3. Zaprzestanie “aktywnego działania” określa Zarząd Stowarzyszenia.
4. Konsekwencją zaprzestania “aktywnego działania” jest wykluczenie członka Stowarzyszenia

z grona członków Stowarzyszenia.



§ 6

Wykluczenie członka Stowarzyszenia

1. Przyczyny utraty członkostwa w Stowarzyszeniu określone są w § 24  Statutu
Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia po stwierdzeniu zaprzestania “aktywnego działania” lub działania na
szkodę Stowarzyszenia może wykluczyć członka z grona członków Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zawiadamia członka Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz osobę zainteresowaną.

4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od
ogłoszenia decyzji.

5. Wniosek odwołania od decyzji Zarządu musi być rozpatrzony jako pierwszy punkt porządku
obrad. Decyzja Walnego Zebrania wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

§ 7

Postanowienia Końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Zarząd
Stowarzyszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


