DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KLUB STRZELECKI LUPUS
W ZGORZELCU
Dane osobowe:

Imię i Nazwisko: ………………………………….………………………………………………………………………………….
Nr PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania:

Kod pocztowy i miejscowość: ………………………….…………………………………………………………………….
Ulica, numer domu i mieszkania: ………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania):

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

Telefon: ………………………………………….……………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………
Informacje dodatkowe:

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje strzeleckie:
……………….…………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia Klubu Strzeleckiego LUPUS w Zgorzelcu, do sekcji:
1) strzelectwa sportowego i kolekcjonerskiej1 BASTION - członkostwo zwykłe, wspierające2
2) parkurowo – myśliwskiej1 – członkostwo zwykłe, wspierające2
Jednocześnie oświadczam, że:
1.
2.

3.
4.
5.

Zapoznałem/am się ze Statutem Klubu Strzeleckiego LUPUS w Zgorzelcu i zobowiązuję się do
przestrzegania zawartych w nim postanowień;
Zapoznałem/am się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym 2,
parkurowym2, przepisami zachowania się na strzelnicy (regulamin strzelnicy), zasadami
obchodzenia się z bronią – przyjmuję je do wiadomości oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania;
Nie byłem/am karany/a prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne;
Brak jest przeciwwskazań medycznych do uprawnienia przeze mnie sportów strzeleckich;
Dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i o każdej zaistniałej
zmianie będę informował/ła Klub.

….................................................
data i miejscowość
WYPEŁNIA ZARZĄD KLUBU

….......................................................................
czytelny podpis

Decyzja Zarządu
o przyjęciu członka do KS LUPUS
Na podstawie § 24 ust. 1 ppkt j) w zw. z § 11 Statutu Zarząd Klubu Strzeleckiego LUPUS w Zgorzelcu
przyjął Pana/Panią: …………………………………………………………………………………................................................................
w poczet Członków KS LUPUS - uchwałą Zarządu nr …...................................... z dnia ….....................................................

…...........................................................................................................................
(data, pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu)

Decyzja Zarządu
o skreśleniu z listy członków KS LUPUS
Na podstawie § 24 ust. 1 ppkt j) w zw. z § 11 Statutu Zarządu Klubu Strzeleckiego LUPUS w Zgorzelcu
skreślił Pana/ Panią .................................................................................................................................................................................
z listy Członków KS LUPUS uchwałą Zarządu nr …............................................z dnia ….........................................................

…...........................................................................................................................
(data, pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu)

