
Wniosek 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego „TARCZA” w Szamotułach. 
Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Klubu i zobowiązuję się go przestrzegać 
podobnie jak regulaminów i uchwał obowiązujących w Klubie. Zobowiązuję się do 
regularnych wpłat składek członkowskich oraz czynnego uczestnictwa w działalności Klubu.  
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.               
                                      
*                                                                            * 
...............................................                     ........................................................          
miejscowość  data                         czytelnie Nazwisko Imię  
                                                                                                                                                                          
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów działalności statutowej Klubu zgodnie  
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, w tym także do 
występowania o nadanie patentu strzeleckiego, licencji zawodnika oraz publikowania moich wyników 
współzawodnictwa sportowego w komunikatach z zawodów. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami 
bezpieczeństwa i zasadami posługiwania się bronią na strzelnicy.  
Akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.    
    
                                                                                          * 

.....................................................................                                                                                     
czytelnie Nazwisko Imię                       

                                                                       

Poręczenia osób wprowadzający kandydata do KS Tarcza  
 
 *   
1...........................................................  .....................................................         
Nazwisko Imię                                      podpis    
 
  
* 
2............................................................          ...................................................... 
Nazwisko Imię                                        podpis       
 
 
 
W dniu......................... Zarząd Klubu podjął uchwałę, w której PRZYJĄŁ/NIEPRZYJĄŁ w/w  
w poczet członków klubu od dnia.............................           
 
                                                 

.......................................................................            
 Podpis Prezesa i członków Zarządu  
  

* Wypełniać czytelnie drukowanymi literami 

 
Załącznik do wniosku- zdjęcia 2 szt.         
                           



ANKIETA OSOBOWA 
 

Członka Klubu Strzeleckiego TARCZA Szamotuły 
(Prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 

  
 
 
Nazwisko i imię............................................................................................................  
  
Imię ojca ......................................................................................................................  
 
Imię matki, z.d.............................................................................................................   
 
Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................  
 
Pesel................................................. Seria i nr dow.osob............................................   
 
Adres zamieszkania ....................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
Telefony kontaktowe.......................................................................................................  
  
Adres e-mail....................................................................................................................  
  
Nr licencji strzeleckiej /patentu/................................................................................... 
 
Nr licencji sędziowskiej /prowadzącego strzelanie.....................................................  
 
Inne uprawnienia........................................................................................................... 
  
.......................................................................................................................................... 
 
            
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów działalności statutowej Klubu zgodnie  
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, w tym także do 
występowania o nadanie patentu strzeleckiego, licencji zawodnika oraz publikowania moich wyników 
współzawodnictwa sportowego w komunikatach z zawodów. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami 
bezpieczeństwa i zasadami posługiwania się bronią na strzelnicy.  
Akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

                                                              
                                                                        
 
 

................................................................                                                                           
data i podpis                                           
  

 


