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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 Ja, niżej podpisany(a), wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu 

Strzeleckiego LOK „Lokus” w Olkuszu.   

 Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu. 

Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, czynnego uczestnictwa  

w działalności Klubu i sumiennego wypełniania uchwał władz, regularnie wnosić opłaty 

członkowskie, a nadto strzec godności Członka Klubu. 

 

Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

Nazwisko i imiona: ............................................................................................................. 

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

Adres do korespondencji: .................................................................................................. 

PESEL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Telefon: …….………………………………..  

E-mail: ………………………………………….………………………….……………………… 

Osoba wprowadzająca: ………………………………………………………………..……….. 

 

Posiadane uprawnienia strzeleckie (właściwe zakreślić/wpisać):  

Patent strzelecki          TAK / NIE, 

licencja strzelecka       TAK / NIE 

licencja sędziowska     TAK / NIE 

instruktor strzelectwa   TAK / NIE 

Uprawnienia prowadzącego strzelanie             TAK / NIE 

Pozwolenie na broń                         ____________ / NIE 
                                      rodzaj  – litera z legitymacji posiadacza broni 
 

dopuszczenie do posiadania broni  ____________ / NIE  
                  typ – litera z legitymacji osoby dopuszczonej do broni 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez KS 

LOK „Lokus”  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celach związanych z działalnością statutową 

Klubu, z ustawą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 52, 

poz. 525 z poźn. zm.) oraz z przepisami dotyczącymi sportów o charakterze strzeleckim. 

Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 

 

    ………….………………………, dnia ….......2017 r. ,  ...........................................................        
                    miejscowość                      własnoręczny podpis 



Uchwała Zarządu KS LOK „Lokus” 

Uchwałą Zarządu Klubu nr …………….…./2017 na posiedzeniu w dniu ………….2017 r. 

Pan(i) ………….………………………………………….……… został(a) przyjęty(a)  

w poczet członków Klubu Strzeleckiego LOK „Lokus” w Olkuszu. 

 

Olkusz, dnia …….....2017 r.    ……………………………………………………… 
                                                                                                  podpis przedstawiciela Zarządu KS „Lokus” 

 


