Miszewko, dnia ………………..

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski
PERKUN

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
Imię

Nazwisko

PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Telefon komórkowy

Nr mieszk.

Kod pocztowy

Telefon stacjonarny

Adres e-mail: DRUKOWANE LITERY PO JEDNEJ W KRATCE

I. POSIADAM PATENT STRZELECKI (nie wypełniać jeśli nie posiadasz patentu)

Seria……………………. Numer ……………………z dnia………………….…………
Na uprawnienia STRZELECTWA SPORTOWEGO w konkurencjach
………………………………………………………………………………………………………………….

II. POSIADAM LICENCJĘ (nie wypełniać jeśli nie posiadasz licencji)

Numer ………………… z dnia ..…………………………
III. Posiadam pozwolenie na broń
Seria………………..Numer………..……………………..zdnia……………………..

IV. W załączeniu przedstawiam inne dokumenty świadczące o mojej przydatności do uprawiania
strzelectwa sportowego np. sędziego, instruktora .
V. ZOBOWIĄZANIE:

Zobowiązuję się:
1.Dbać o dobre imię Klubu i godnie reprezentować go w zawodach strzeleckich oraz przestrzegać zapisów statutu
Klubu Strzelecko – Kolekcjonerskiego PERKUN
2.Brać czynny udział w życiu Klubu, a w szczególności uczestniczyć w organizowanych przez Klub otwartych
zawodach klubowych (dotyczy zawodników posiadających aktualną licencję strzelecką), nie rzadziej niż 2 razy w
ciągu roku kalendarzowego. Akceptuję zastrzeżenie, że niespełnienie tego minimum przez klubowicza posiadającego
licencje strzelecką nakłada na niego obowiązek dodatkowej darowizny na konto Klubu w wysokości 100zł .Nie
obowiązuje kolekcjonerów, sędziów biorących udział w zawodach, instruktorów zgłoszonych przez Klub do PZSS).

3.Wpłacać składkę członkowską w kwocie obowiązującej(umieszczonej na stronie klubowej w zakładce o nas) Przez
pierwsze sześć miesięcy przynależności (okres próbny) celem weryfikacji umiejętności strzeleckich i postawy
sportowej.
4. W wypadku chęci zdobycia patentu strzeleckiego pod patronatem Klubu Perkun zobowiązuję się odbyć kurs
przygotowawczy organizowany przez Klub lub potwierdzić posiadaną wiedzę i kwalifikacje podczas odpłatnego
egzaminu wewnętrznego po ukończeniu przynajmniej czteromiesięcznego stażu członkowskiego w Klubie.
5. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym.
VI. Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać postanowień niniejszej deklaracji . Rozumiem że brak
ich realizacji uznany zostanie ostatecznie za moją rezygnację z członkostwa w Klubie, jak również, że:
a) po 30 dniach od daty stwierdzenia nie wywiązywania się z moich obowiązków (bez dodatkowych wezwań) zostanę
wykluczony z Klubu, chyba że podejmę starania o cofnięcie tej decyzji; brak inicjatywy z mojej strony proszę traktować
jako milczącą zgodę z decyzją Klubu.
b) po 30 dniach od wykluczenia mnie, Klub powiadomi:
- Komendę Wojewódzką Policji, (w przypadku posiadania broni)
VII. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzelecko -Kolekcjonerskiego Perkun i ujęcie w ewidencji.
Własnoręcznym podpisem potwierdzam, że:
1. Zapoznałem/am się z powyższą deklaracją członkowską i akceptuje jej warunki. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
2. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas zawodów sportowych którego
byłam/em uczestnikiem w serwisie Facebook oraz stronie klubowej.
dnia……………..

………………………………..……………….
(Czytelny podpis )

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) NIEPEŁNOLETNIEGO WNIOSKODAWCY
Niniejszym wyrażamy bezterminowo zgodę na uprawianie strzelectwa przez

syna

córkę

nazwisko i imię ojca lub prawnego opiekuna

PESEL

podpis

nazwisko i imię matki lub prawnego opiekuna

PESEL

podpis

podpis wyrażającego zgodę

Własnoręcznym podpisem potwierdzam, że:
1. Zapoznałem/am się z powyższą deklaracją członkowską i akceptuje jej warunki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku nieletniego/j utrwalonego podczas zawodów sportowych którego
był/a uczestnikiem w serwisie Facebook oraz stronie klubowej.
dnia……………..

………………………………..……………….
(Czytelny podpis )

