Klub Strzelecki „KALIBER” w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze
REGON 061715728, NIP 5372628157
adres do korespondencji: Dobryń Duży 77, 21-512 Zalesie,
telefon: 510-731-484
e-mail: info@klubkaliber.pl

www.klubkaliber.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

□ Nowy Członek □ Aktualizacja danych
Dane osobowe:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………...
Imię Ojca: ……………………………… Miejsce urodzenia:………………………………
Numer PESEL: .__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adres zamieszkania:

Kod pocztowy i Miejscowość: ………………………………………………………………
Ulica, numer domu i mieszkania: …………………………………………………………..
Dane kontaktowe:

Telefon: …………………………………………………………………………….……...….
e-mail: ……………………………………………………………………………………...….
Informacje dodatkowe – jeśli TAK proszę wpisać:

Posiadany Patent Strzelecki: TAK/NIE * …………………………………………………..
Patent Strzelecki uprawniający do: pistolet *, karabin *, strzelba gładkolufowa *
Posiadana Licencja Zawodnicza PZSS: TAK/NIE * ……………………………………...
Posiadana Licencja Sędziowska: TAK/NIE * ……………………………………………...
Uprawnienia instruktora strzelectwa/trenera: TAK/NIE * ………………………………...
Uprawnienia Prowadzącego Strzelanie: TAK/NIE * ……………………………………...

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Klubu Strzeleckiego „KALIBER” w Małaszewiczach.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Statut Klubu Strzeleckiego „KALIBER” w Małaszewiczach jest mi znany i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w
nim postanowień;
2. Zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym, przepisami zachowania się na
strzelnicy (regulaminem strzelnicy), zasadami obchodzenia się z bronią i akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania;
3. Nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne;
4. Brak jest przeciwwskazań medycznych do uprawiania przeze mnie sportów strzeleckich;
5. Dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zaistniałej zmianie będę
informował / ła Zarząd Klubu.

………………………………….
data i miejscowość

……………..……………………………..
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do celów statutowych Klubu
oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla przedmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością Klubu w zakresie
strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa (w tym dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Lubelskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, Policji) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”.

………………………………….
data i miejscowość

……………..……………………………..
czytelny podpis

Członkowie KS „KALIBER” wprowadzający Nowego Członka: (nie dotyczy aktualizacji danych)
1.

……………………………………………………. Podpis ………………………….

2.

……………………………………………………. Podpis ………………………….

* - niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA ZARZĄD KLUBU:
________________________________________________________________________________
Decyzja Zarządu Klubu o przyjęciu do Klubu
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „Kaliber” w Małaszewiczach Pan/Pani
……………………………………………………….……………. został/ła przyjęty/ta w poczet Członków
Klubu i otrzymuje (wymagane złożenie zdjęcia) legitymację Członkowską numer …………….……….

……….……………………………..
Pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu
________________________________________________________________________________
Decyzja Zarządu Klubu o skreśleniu z listy Członków Klubu
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „Kaliber” w Małaszewiczach Pan/Pani
……………………………………………………….……………. został/ła skreślony/a z listy Członków
Klubu z powodu: ………………………….…………….…………………………………………………….

……….……………………………..
Pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu
________________________________________________________________________________
Inne adnotacje Klubowe:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić

