
 

 

 

DEKLARACJA  Nr ........./20............... 

wstąpienia do  

Klubu Strzelecko - Kolekcjonerskiego Zbrojownia Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim 

 
1. Dane osoby wstępującej do Stowarzyszenia: 

Imię i Nazwisko 
 
 

Data urodzenia/ 
miejsce urodzenia: 

  

Seria i numer dowodu 
osobistego/ PESEL 

  

Adres: 
 

 
Telefon :  

Adres e-mail: 
 
 

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

 

Seria……………………. Numer ……………………z dnia………………….………… 
 

Pistolet  Karabin  Strzelba  

 

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

Numer ………………… z dnia ..………………………… 
 

Pistolet  Karabin  Strzelba  

 

4.   Informuję, że jestem lub byłem członkiem  innych klubów strzeleckich: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Po zapoznaniu się z założeniami programowymi i statutem Klubu Strzelecko - Kolekcjonerskiego 
Zbrojownia Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim i deklaruję zamiar wstąpienia do Stowarzyszenia. 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków i ujęcie w ewidencji. 

 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                                       Data i podpis osoby składającej deklarację 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Decyzją Zarządu Klubu Strzelecko - Kolekcjonerskiego Zbrojownia Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim 

wyżej wymieniony/a kandydat/ka zostaje przyjęty/a / nie zostaje przyjęty/a* do Klubu Strzelecko - 

Kolekcjonerskiego Zbrojownia Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim w poczet członków wspierających z 

dniem  ………………………………………… 

 

m.p.



 

 

 

 
Zobowiązuję się: 

1. Dbać o dobre Imię Klubu i godnie reprezentować go w zawodach strzeleckich oraz przestrzegać 

zapisów statutu oraz uchwał władz Klubu Strzelecko - Kolekcjonerskiego Zbrojownia Modlin w Nowym 

Dworze Mazowieckim. 

2. Brać czynny udział w życiu Klubu, a w szczególności uczestniczyć w organizowanych przez Klub 

zawodach klubowych (dotyczy zawodników posiadających aktualną licencję zawodniczą PZSS), nie 

rzadziej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego.  

3. Wpłacić jednorazowe wpisowe w kwocie 350 zł ( juniorzy zwolnieni z wpisowego) oraz roczną składkę 

członkowską w kwocie 600 zł. 

4.  Będąc członkiem sekcji w okresie 12 miesięcy Zobowiązuję się odbyć kurs przygotowawczy 

organizowany przez Klub lub potwierdzić posiadaną wiedzę i kwalifikacje podczas egzaminu 

wewnętrznego po ukończeniu przynajmniej trzymiesięcznego  stażu członkowskiego w Klubie. 

5.  Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym. 

- po 60 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. 

 

 Własnoręcznym podpisem potwierdzam, że: 

1.  Zapoznałem/am się i akceptuje  warunki zobowiązania. 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn.zm. ) 

 
 
 
 
 

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

 

 
  


