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wypełnić deklarację, użyj bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader,
który możesz pobrać tutaj https://get.adobe.com/pl/reader/

Otwórz plik z Deklaracją Członkowską ZZMRP w programie Adobe Acrobat lub kliknij na ten
plik i program automatycznie go otworzy. Po otwarciu, z menu programu (menu można
znaleźć w zakładce „narzędzia”) wybierz opcję „Wypełnij i podpisz”- jak na rysunku poniżej.
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Program otworzy plik w trybie edycji i po najechaniu kursorem przy miejscu przygotowanym
do wypełnienia pojawi się aktywne pole - jak na rysunku poniżej.
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Zacznij wypełniać formularz, uaktywniając kursorem kolejne pola - jak na rysunku poniżej.
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Po wypełnieniu wszystkich pół formularza, jeśli masz skan swojego odręcznego podpisu wstaw
ten podpis, zamknij tryb edycji klikając w pole „zamknij” (np. na rysunku poniżej widać
przycisk „zamknij” - w prawym górnym rogu ekranu), a następnie zapisz dokument
umieszczając nazwisko i imię lub pseudonim na początku nazwy pliku i wyślij na nasz adres e-mail:
czlonkowie@zzmrp.pl . W w/w przypadku możesz pominąć kroki 5 i 6.
Jeśli nie masz gotowego skanu ze swoim odręcznym podpisem - NIE PODPISUJ FORMULARZA W
PROGRAMIE! Po sprawdzeniu poprawności danych, zamknij tryb edycji klikając w pole „zamknij” –
np. na rysunku poniżej widać przycisk „zamknij” - w prawym górnym rogu ekranu.
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Po zamknięciu trybu edycji zapisz w komputerze swoją deklarację - będziesz mógł ją edytować
później, jeżeli będzie wymagała poprawek. Kiedy formularz będzie gotowy, wydrukuj obie
karty formularza - jak na rysunku poniżej.
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WAŻNE! NIE WYSYŁAJ JESZCZE TAKIEGO FORMULARZA! Wydrukowany formularz podpisz
WŁASNORĘCZNIE, a następnie zeskanuj lub zrób zdjęcia obu arkuszy (w formatach JPG lub
PDF; jeżeli skanujesz, to rozdzielczość skanu 200 dpi, format A4, kolor „skala szarości”, będą
wystarczające; dobrze aby pliki nie był duże, nie więcej niż 6MB razem), a następnie wyślij na nasz
adres e-mail: czlonkowie@zzmrp.pl Nazwa pliku z deklaracją powinna zaczynać się od Twojego
nazwiska i imienia lub pseudonimu.
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Jeżeli chcesz wypełnić formularz odręcznie, prosimy użyj wyłącznie WIELKICH LITER; pismo
odręczne jest najczęściej trudne do odczytania i utrudni lub uniemożliwi proces przyjęcia
w poczet członków ZZMRP.

Pomoc dotyczącą wypełniania formularzy płaskich w programie Adobe Acrobat Reader
znajdziesz w podrozdziale „wypełnianie formularzy płaskich” na stronie firmy Adobe
pod linkiem: https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/filling-pdf-forms.html

Nie masz podpisów osób wprowadzających? Nie martw się, tę rolę mogą spełnić członkowie
komisji kwalifikacyjnej, którzy zweryfikują Twoje zgłoszenie. Jeśli jesteś muzykiem to
członkowie komisji wprowadzą Cię do Związku.

