Deklaracja członkowska w Stowarzyszeniu

LWÓWECKI KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI
NOWY CZŁONEK/AKTUALIZACJA*
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia
LWÓWECKIEGO KLUBU STRZELECKO-KOLEKCJONERSKIEGO.
Informacje podstawowe obowiązkowe
1.Imię i nazwisko:.......................................................................................................................................................
2.Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................................
3. Nr P E S E L: ............................................................. 4. Nr dowodu osobistego……………………………………………….
4.Adres zamieszkania: ...............................................................................................................................................
5. Wykonywany zawód: ...........................................................................................................................................
6. Dane kontaktowe (telefon, e-mail):............................................................................... ........................... ....
Dodatkowe informacje nieobowiązkowe:
Posiadany patent strzelecki TAK / NIE*

JAKI?: PISTOLET/KARABIN/STRZELBA GŁADKOLUFOWA*

Posiadana licencja strzelecka: TAK / NIE*
Posiadane kwalifikacje szkoleniowe (strzelectwo sportowe/bojowe): TAK -jakie......................................... /NIE*
Posiadana licencja sędziowska (strzelectwo sportowe):

TAK/klasa ................................................/NIE*

Posiadana broń sportowa/kolekcjonerska:
-małokalibrowa: TAK(ilość jednostek) .........….(modele:……………………………… ……..………………………………….)/ NIE* centralnego zapłonu: TAK(ilość jednostek) ....….(modele:………………………………………………………………….….)/ NIE* strzelba gładkolufowa: TAK(ilość jednostek) ....….(modele:……………………………………………………………….….)/ NIE* .
informacje dodatkowe, kursy, przydatne umiejętności związane ze strzelectwem, kwalifikacje medyczne
..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Stowarzyszenia, w tym uchwała w zakresie opłacania składek członkowskich i ich
wysokości. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu i regulaminów obowiązujących w
Stowarzyszeniu 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. 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 Stowarzyszenia (np.
Policja itp.) zgodnie z Art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z
2000r. z późn.zm.) Ponadto 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.

………...................................
*niepotrzebne skreślić

(data, miejscowość)

.............................
(czytelny podpis)

Wypełnioną deklarację proszę przesłać lub przekazać na adres: Mojesz 20, 59-600 Lwówek Śląski z
dopiskiem „Deklaracja członkowska”. Równocześnie proszę o zrobienie sobie kopii pierwszej strony przed
przekazaniem dokumentów.

