
 

 

DEKLARACJA KLUBOWA 
(niezobowiązująca dopóki nie zaznaczone pole o deklaracji chęci przystąpienia) 

I. Dane kontaktowe 

1. Imię i nazwisko 
 
 

2. Firma 

3. Siedziba i adres firmy (kod pocztowy, miasto, 
miejscowość, poczta, ulica, nr domu) 
 
 
 

4. Adres e-mail 

5. Strona www 6. Nr NIP/KRS 
 

 

II. Informacje dotyczące branży i sektora 

7. Charakterystyka branży – profil działalności 

 
 

8. Świadczone usługi i/lub oferta towarowa 

 

 

 

 

9. Zakres oferty klubowej 

 □ Wszystkie wymienione w poprzednim punkcie  
 □ Jedynie wybrane (jakie?) ….......................... 
…......................................................................... 
…......................................................................... 

□ W przypadku, gdy moja branża jest już zajęta, chcę dołączyć do innego klubu lub stworzyć nowy 

klub 

10. Deklaruję możliwość zaproszenia miesięcznie: 

□ 2-3 gości     □ 5-8 gości    □ powyżej 8 gości  

11. Z jakich branż mogę zapraszać gości: 

 

 

Kto Cię rekomenduje: (3 osoby prowadzące działalność gospodarczą, z którymi współpracujesz i 
które mogą udzielić Ci referencji? 

Nazwisko, imię, firma, tel., e-mail, adres www 

 

Nazwisko, imię, firma, tel., e-mail, adres www 

 

Nazwisko, imię, firma, tel., e-mail, adres www 

 

 

□ Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji członków klubu WFS zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).  

 

Data i czytelny podpis : _____________________________ 

 

 

□  Deklaruję przystąpienie do klubu networkingowo – rozwojowego WFS („Klub WFS”): Zielona 

Góra 

□  Akceptuję wymienione drugostronnie warunki uczestnictwa w wybranej grupie w Klubie WFS.  

□  Zobowiązuję się przestrzegać obowiązującego regulaminu Klubu WFS i kodeksu etyki członków 

WFS.  

       

 

  Data i czytelny podpis : _____________________________ 

 

 

 



 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU WFS 

1. Pozytywne przejście procesu rekrutacji (akceptacja lidera grupy, zarządu grupy). 

2. Opłata składki członkowskiej (1 rata 1900zł netto za okres 12 miesięcy).  

3. Gdyby cała składka nie zwróciła się z uzyskanych rekomendacji w okresie rozliczeniowym (tj. po upływie 
12 miesięcy), różnica zostanie zwrócona w kwocie nominalnej (niewykorzystana części uiszczonej składki 
bez odsetek), pod warunkiem należytego wykonywania przez Klubowicza obowiązków określonych w 
regulaminie w zakresie obecności, rekomendacji i zapraszania gości. 

4. Akceptacja kodeksu etyki członków WFS i regulaminu członkostwa w Klubie WFS. 

KODEKS ETYKI CZŁONKÓW KLUBU WFS 

Członek Klubu WFS („Klubowicz”) przystępując do organizacji zobowiązuje się: 

1. Być osobą wiarygodną w stosunku do innych klubowiczów i gości spotkań w Klubie WFS. 

2. Dostarczać swoje produkty lub usługi w jak najwyższej jakości i cenach ogólnie akceptowanych na 
rynku. 

3. Stosować standardy etyczne w profesji i branży którą Klubowicz reprezentuje. 

4. Brać odpowiedzialność za kontakty z polecanymi klientami i dawać im najwyższe standardy swoich 
towarów i usług.  

5. Utrzymywać pozytywne relacje z innymi członkami klubu i dbać o ich wspieranie i wzajemną 
pomoc. 

6. Przekazywać rzetelne rekomendacje i dbać o poinformowanie osoby której przekazuje rekomendację o 
kontakcie ze strony członka Klubu WFS lub gościa, który ma się z nią kontaktować (ocieplenie kontaktu).  

7. Działać na korzyść grupy WFS w wybranym mieście oraz całej organizacji Współpraca Fundamentem 
Sukcesu („WFS”) poprzez dbanie o dobry wizerunek, renomę, markę i zgłaszanie wszelkich uwag i 
propozycji do lidera (zarządu) grupy WFS w danym mieście. 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W KLUBIE WFS 

1. Tylko jedna firma z danej branży może dołączyć do danej grupy WFS po uprzednim zaakceptowaniu 
deklaracji członkowskiej przez lidera (zarząd) grupy WFS w danym mieście. 

2. Obecność na spotkaniach w ramach danej grupy WFS jest obowiązkowa. Jeżeli Klubowicz nie może obecny 
uczestniczyć w spotkaniu może wyznaczyć do udziału w spotkaniu swojego zastępcę. Obecność na mniej 
niż 2 spotkaniach w miesiącu może stanowić podstawę do wykluczenia z Klubu WFS i utraty uiszczonych 
składek członkowskich w całości lub części. 

3. Klubowicze zobowiązują się do przekazywania min. 2  wartościowe rekomendacji oraz zapraszania min. 2 

gości w danym miesiącu kalendarzowym. Brak spełnienia obu tych warunków może stanowić podstawę do 
wykluczenia z Klubu WFS i braku zwrotu składki. 

4. W charakterze gościa można uczestniczyć w spotkaniu grupy WFS nie więcej aniżeli 3 razy w ciągu roku. 
Gość ma obowiązek wypełnienia deklaracji członkowskiej klubu WFS przed udziałem w pierwszym 
spotkaniu danej grupy WFS jako Klubowicz. 

5. Klubowicz jest zobowiązany do powiadomienia lidera (zarządu) grupy WFS w danym mieście o 
potencjalnym konflikcie interesów między nim a aplikującym do grupy Gościem. Powiadomienia należy 
dokonać przed przystąpieniem Gościa do danej grupy WFS i uzyskaniem przez niego statusu Klubowicza. 

6. Osoba, która potwierdziła swój udział w spotkaniu danej grupy WFS (np. na śniadaniu organizowanym 
przez Klub WFS) i nie stawiła się na takim spotkaniu bez uprzedniego powiadomienia Organizatora o 
swojej nieobecności, zobowiązana jest pokryć w całości zryczałtowany koszt organizacji danego spotkania. 
Natomiast, jeśli min. 24 godziny przed spotkaniem danej grupy WFS osoba taka poinformuje Organizatora 
o swojej nieobecności, zobowiązana jest pokryć połowę zryczałtowanego  kosztu organizacji danego 
spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości ww. zryczałtowanych kosztów 
organizacji spotkania w zależności od liczby osób biorących udział w danym spotkaniu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania w ramach danej grupy WFS bez podania 
przyczyny. O odwołaniu danego spotkania Organizator poinformuje Klubowiczów, Gości i inne zaproszone 
osoby min. na min. 24 godziny przed danym spotkaniem.  

8. Klub WFS stale się rozwija dlatego warunki przystąpienia do Klubu WFS i niniejszy regulamin mogą ulegać 
zmianom, przy czym Organizator o każdorazowej zmianie ma obowiązek powiadomić Klubowiczów/Gości. 

9. Klubowicze i Goście przyjmują do wiadomości i akceptują, że  własność intelektualną WFS (m.in. logo, 
oznaczenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, know-how, materiały informacyjne, reklamowe i 
marketingowe) stanowi własność Organizator. Klubowicze oraz Goście nie mogą korzystać lub 
rozporządzać własnością intelektualną WFS do celów własnych (m.in. do sprzedaży, dystrybucji, promocji i 
marketingu własnych produktów lub usług) bez zgody Organizatora. Udzielenie zgody wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

WFS jest organizacja networkingowo-rozwojowa o ogólnopolskim zasięgu, która skutecznie wspiera rozwój firm 
i przedsiębiorstw budując sieć realnych kontaktów biznesowych i przekazując swoim członkom rekomendacje. 
WFS stanowi własność i jest zarządzana przez WFS Damian Przybyło (Wolica 79, 97-410 Kleszczów, NIP –  

7692113800, tel. – 796 145 607, e-mail - damianprzybylo@wfspolska.pl), zwany powyżej „Organizatorem”.  

□  Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przystąpienia do Klubu WFS, regulaminem członkostwa w 

Klubie WFS i kodeksem etyki członków Klubu WFS, oraz akceptuję ich treść.  
 

Data i czytelny podpis: _____________________________________________________ 



 


