Klub Strzelecki

RYKOSZET
Ligi Obrony Kraju w Radomsku
Radomsko, ul. Kościuszki 10

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Informacje o kandydacie*

Imię
Nazwisko
Imię ojca
Nr PESEL
Adres zamieszkania

Kod pocztowy

-

Miejscowość
Ulica i nr domu
Dane kontaktowe

telefon
e-mail
Informacje dodatkowe

posiadany Paten Strzelecki TAK/NIE**

numer

posiadana Licencja zaw. PZSS TAK/NIE**

numer

posiadana Licencja Sędziowska PZSS TAK/NIE**

Kl.

Uprawnienia instruktora strzelectwa/trenera***

numer

Uprawnienia Prowadzący Strzelanie TAK/NIE**

numer

numer

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Klubu Strzeleckiego "RYKOSZET" LOK w Radomsku.
Jednocześnie oświadczam, że:
- zapoznałem się z regulaminem Klubu Strzeleckiego "RYKOSZET" LOK w Radomsku oraz statutem Ligi Obrony Kraju i
zobowiązuję się do ich przestrzegania,
- 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,
- nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne,
- brak jest przeciwwskazań medycznych do uprawiania przeze mnie sportów strzeleckich,
- dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zaistniałej zmianie będę
informował(ła) Zarząd Klubu,
- niniejsza deklaracja stanowi jednocześnie deklarację przystąpienia do Ligi Obrony Kraju****,
- dokonałem wpłaty opłaty wpisowej w wysokości ...................................zł*****

Radomsko, dn. ..............................................

* wypełnić drukowanymi literami.
** oświadczenie wypełnić w przypadku deklaracji przytępienia do klubu osoby niepełnoletniej.
*** niepotrzebne skreślić.
**** skreślić w przypadku bycia członkiem LOK.
*****skreślić w przypadku zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej zgodnie z uchwałami klubu.

.......................................................................
czytelny podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przynależność do Klubu Strzeleckiego "RYKOSZET" LOK w Radomsku (syna/córki)***.
Przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność do czasu osiągnięcia przez niego (nią) pełnoletniości, za ewentualnie
powstałe szkody materialne, wyrządzone przez (syna/córkę).**
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział (syna/ córki) w organizowanych przez Klub Strzelecki "RYKOSZET" LOK w
Radomsku zajęciach (zawody, treningi, zajęcia szkoleniowe, wyjazdy itp.)**

......................................................................................
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do celów statutowych
oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością klubu w
zakresie strzelectwa sportowego (w tym dla Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Łódzkiego Związek Strzelectwa
Sportowego, LOK oraz Policja) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133 poz. 883, z 2000r. z późn. zm.)

......................................................................................................
Podpis kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych

DECYZJA ZARZĄDU KLUBU O PRZYJĘCIU DO KLUBU
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK w Radomsku z dnia

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

Pan/Pani ................................................................................................................................................. :***
a/ został(ła) przyjęty(/ta) od dnia ........................................................ w poczet członków Klubu i otrzymuje legitymację członkowską
nr ............................................................. .
b/ nie został przyjęty w poczet członków Klubu z powodu: ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................

.........................................................................................
podpis upoważnionego członka Zarządu Klubu

DECYZJA ZARZĄDU KLUBU O SKREŚLENIU Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK w Radomsku z dnia ...................................................................................
Pan/Pani ................................................................................................................................................................................................................ został(ła) skreślony(a)
z dniem ............................. z listy członków Klubu z powodu: ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................
podpis upoważnionego członka Zarządu Klubu

