DEKLARACJA

CZŁONKOWSKA

Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK Jaworzno
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK Jaworzno.
(proszę o wypełnienie wszystkich pól formularza)

Imię i nazwisko:
Miejsce urodzenia:
Miejsce urodzenia:

Data urodzenia:
Imię ojca:

matki :
PESEL :

Nr dowodu osobistego:
Adres zamieszkania :

Ulica:

Kod :

Nr domu:

Miejscowość :
Wykształcenie :

Zawód :

Adres e-mail :

Telefon :

(odznacz odpowiednie pola)

TAK

Czy posiadasz patent strzelecki:

NIE
Nr Licencji :

Nr patentu :
(odznacz odpowiednie pola)

PISTOLET

KARABIN

STRZELBA

Inne uprawnienia strzeleckie ( sędziowskie, myśliwskie, wojskowe, policyjne itp.)

Oświadczam, że znany jest mi Statut LOK, Regulamin Klubu, Regulamin opłacania składek członkowskich,
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu i regulaminów obowiązujących w Klubie oraz do regularnego
opłacania składek członkowskich.
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu.
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zaistniałej zmianie
będę informował(ła) Zarząd Klubu.
Wyrażam zgodę aby dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji były przetwarzane do prowadzenia
ewidencji członkowskiej oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad
działalnością klubu w zakresie strzelectwa sportowego (w tym dla: Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Śląski
Związek Strzelectwa Sportowego, LOK oraz Policja) zgodnie z Art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z 2000r. z późn. zm.)

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym, przepisami
zachowania się na strzelnicy, zasadami obchodzenia się z bronią i akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Pisemne oświadczenie, zgodę przedstawicieli ustawowych dostarczono w dniu :…………………………
(dotyczy osób niepełnoletnich).

Opłaty prosimy wpłacać na niżej podany numer rachunku:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6074 1111 0010 7183 6976

Deklaracje wyślij na adres : admin@expert.jaworzno.pl

DECYZJA
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK Jaworzno, z dnia .........................................................
Pan/Pani .......................................................................................................................................................................
Został(ła) przyjęty(ta) od dnia .................................... w poczet członków klubu
i otrzymuje legitymację członkowską nr ..........................

Zarząd

DECYZJA
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK Jaworzno z dnia................................
Pan/Pani ...................................................................................................

został(a) od dnia ................................. skreślony(a) z listy członków KS „EXPERT” LOK Jaworzno.

Uzasadnienie .....................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Otrzymana legitymacja członkowska nr .............................. została / nie została zdana.

Opłaty prosimy wpłacać na niżej podany numer rachunku:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 4227 1111 0000 4845 6669

