
Deklaracja członkowska KLUB  STRZELECKI LOK GROT Białystok 
Aktualizacja danych *                            Nowy członek *

Proszę o przyjecie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego LOK GROT w Białymstoku.*
 Wypełniać   czytelnie, drukowanymi literami    

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................
                                                        
Data urodzenia: ...............................................   Nr   P E S E L: ……………………………………………..............…

Adres zamieszkania:   ……………………………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia: ………..................................................................................…………………………………......

Dane kontaktowe: e-mail ............................................................. .... ............ ........ ..................

nr telefonu .…………………………………………… inne ..................................................…….......…….............

Posiadany patent strzelecki uprawniający do uprawiania strzelectwa sportowego w konkurencjach:  NIE* / TAK  

     pistolet*   karabin*  strzelba gładkolufowa*             Nr patentu  ……………………………………........….,

licencja PZSS:   *NIE  / TAK  nr ………...................…………...... ,   Inne uprawnienia w zakresie strzelectwa sportowego 

…...............….............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

Posiadam broń do celów sportowych *NIE / TAK,  Informacje dodatkowe  ….......………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………...................……………………………..

Oświadczam,  że  znany  jest  mi  statut  LOK,  Regulamin  Klubu,  Regulamin  Opłacania  Składek  Członkowskich. 
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu LOK i  regulaminów  obowiązujących  w  Klubie oraz do 
regularnego opłacania składek członkowskich. 
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu zgodnie z Regulaminem Klubu § 17 pkt. 1.5.
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz że o każdej zaistniałej 
zmianie będę informował(a) 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,  Podlaski  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.) 

                                                                 ....................................                           .............................
*zaznaczyć właściwe                               (data, miejscowość)                             (czytelny podpis)

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

                                                                 ....................................                                    .............................
                                                                  (data, miejscowość)                                        (czytelny podpis)
Wypełnia Klub
Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego dostarczono w dniu 
…..........................               

        …………..…..................................
Pisemne oświadczenie przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na wstąpienie do Klubu dostarczono w dniu ….......................... 
(dotyczy osób niepełnoletnich).

…..........................................................
DECYZJA

  Decyzją  Zarządu  Klubu sportowego LOK GROT w Białymstoku  ww został(a)/ nie został(a)* przyjęty/a  w 

dniu  .................................  w  poczet  członków  …..…....................  Klubu  i  otrzymuje / nie otrzymuje*  legitymację 

członkowską  nr …........…...............…….

*niepotrzebne skreślić                                                                                      …………………………………………….. 
               Za zarząd                          
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Inne adnotacje klubowe:

 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

DECYZJA

  Decyzją  Zarządu  Klubu sportowego LOK GROT w Białymstoku  ww został(a)  w dniu  ................................. 
skreślony(a) z listy członków KS LOK GROT w  Białymstoku.      Uzasadnienie ………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….........
.............................................…….…………………………………………………………………………………….
…..........................................................................................................................................................................................

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

……………………………………………..

Za zarząd
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