DEKLARACJA CZŁONKA
WSPIERAJĄCEGO

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

nazwa instytucji

imię
nazwisko
adres domowy (miasto, kod)

imię i nazwisko przedstawiciela

ulica, nr domu

adres

adres do korespondencji: [ ] dom

tel.
tel./fax
DODATKOWE INFORMACJE:

[ ] praca

miejsce pracy (nazwa, adres)

e-mail
WWW:

tel./fax

e-mail

DODATKOWE INFORMACJE (używany komputer/system operacyjny, implementacja TEX-a, drukarka/urządzenie wyjściowe, inne):
Członek wspierający ma głos doradczy na zebraniach GUST-u.
Otrzymuje
bezpłatnie oficjalny biuletyn GUST-u.
Przysługują mu zniżki na wszystkie
konferencje i szkolenia organizowane przez GUST.
Ma możliwość nabycia ze
zniżką software’u, książek i innych produktów dystrybuowanych przez Grupę.
Lista członków wspierających jest drukowana w każdym numerze biuletynu
GUST-u, a także w elektronicznych dokumentach wydawanych przez Grupę.

Minimalna składka roczna wynosi 150 zł i upoważnia do otrzymania
trzech bezpłatnych kopii każdego numeru biuletynu oraz zniżek dla
jednego przedstawiciela instytucji. Za każde następne 50 zł otrzymuje się
dodatkową kopię biuletynu oraz zniżki dla kolejnego przedstawiciela.
Wysokość składki: 150 zł +

zł =

zł

Donacja na projekt „Polskie Fonty Komputerowe”*:

zł

* Dobrowolna. Informacje nt. projektu: www.GUST.org.pl/doc/fonts/polish fonts

Każdy członek otrzymuje bezpłatnie co najmniej dwa razy do roku biuletyn
GUST-u. Przysługują mu zniżki na wszystkie konferencje i szkolenia organizowane
przez GUST.
Ma możliwość nabycia ze zniżką software’u, książek i innych
produktów dystrybuowanych przez Grupę.
Zwyczajowo członkom GUST-u
przysługują zniżki na konferencje i szkolenia organizowane przez TEX User’s
Group.

Składka roczna wynosi 60 zł. Uczniowie i studenci 30 zł.
Student: [ ] tak

[ ] nie

Wysokość składki:

zł

Donacja na projekt „Polskie Fonty Komputerowe”*:

zł

* Dobrowolna. Informacje nt. projektu: www.GUST.org.pl/doc/fonts/polish fonts

Razem:
data

zł
podpis

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres: Jolanta Szelatyńska, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Pl. Rapackiego 1, 87-100 TORUŃ (e-mail:
sekretariat@gust.org.pl). Składkę prosimy wpłacić na konto: Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX, Bank Millennium SA, oddział w Toruniu, nr rachunku:
80 11602202 0000 0000 5530 4981.

Razem:
data

zł
podpis

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres: Jolanta Szelatyńska, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Pl. Rapackiego 1, 87-100 TORUŃ (e-mail:
sekretariat@gust.org.pl). Składkę prosimy wpłacić na konto: Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX, Bank Millennium SA, oddział w Toruniu, nr rachunku:
80 11602202 0000 0000 5530 4981.

