
 
Klub Strzelecko - Kolekcjonerski                                                Miszewko, dnia ………………..  
PERKUN    

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA 
Imię 

                         
                                                                       Nazwisko  

                         
               PESEL 

              

Miejsce stałego zamieszkania  
Ulica                                                                                                                    Nr domu             Nr mieszk.  

                         
Miejscowość                                                                                                             Kod pocztowy  

                         
Telefon komórkowy                                                         Telefon stacjonarny  

                         
Adres e-mail:  DRUKOWANE LITERY PO JEDNEJ W KRATCE  

                         
 

Zobowiązuję się: 

1.Dbać o dobre imię Klubu i godnie reprezentować go w zawodach strzeleckich oraz przestrzegać zapisów statutu 
Klubu Strzelecko – Kolekcjonerskiego PERKUN.   

2.Wpłacać  składkę członkowską w kwocie obowiązującej (umieszczonej na stronie klubowej) w terminie. Termin 
płatności upływa 31 stycznia każdego roku. 

3. W wypadku chęci zdobycia patentu strzeleckiego pod patronatem KSK Perkun, zobowiązuję się odbyć kurs 
przygotowawczy organizowany przez Klub lub potwierdzić posiadaną wiedzę i kwalifikacje podczas odpłatnego 
egzaminu wewnętrznego, po ukończeniu przynajmniej trzymiesięcznego stażu członkowskiego w Klubie. 

4. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym. 

5. 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) w przypadku niewywiązywania 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 wykluczeniu  mnie Klub powiadomi:  
- Komendę Wojewódzką Policji (w przypadku posiadania broni) 
c) w przypadku chęci ponownego wstąpienia do Klubu, po wykluczeniu z powodu braku płatności składek, 
zobowiązuję się wpłacić dodatkowo darowiznę na rzecz Klubu w kwocie uzgodnionej z Zarządem. 
 

6. 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 członkostwa  i akceptuję jej warunki.  Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Wyrażam zgodę  na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas zawodów sportowych, których 
byłam/em uczestnikiem w serwisie Facebook oraz stronie klubowej. 

 
 dnia……………..               ………………………………..……………….     
 

(Czytelny podpis  )     
 
 
 
 
 
 
 


