
Klub Strzelecki „Silesia Guns”
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice

NIP: 9691631072, REGON 369948606, KRS 0000724484

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet
członków Klubu Strzeleckiego „Silesia Guns”. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, że nie byłem(am) karany(a) prawo-
mocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, i nie jestem pozbawiony(a)
praw publicznych.

Ponadto oświadczam, że znany mi jest statut Klubu, w tym jego cele i zadania. Jednocześnie zobowiązu-
ję się do przestrzegania statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu i sumiennego wypełniania
uchwał  władz,  regularnego opłacania  składek członkowskich,  a  ponadto  dbania  o dobre imię  Klubu
Strzeleckiego „Silesia Guns”.

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami): 

1. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

2. imię ojca: …………………………………………………………………………….

3. PESEL: ………………………………………………………………………………

4. data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………….

5. obywatelstwo: ………………………………………………………………………..

6. miejsce stałego pobytu: ………………………………………………………………

7. dowód osobisty: seria i nr  …………........ wydany przez ...........................…………. 

8. numer telefonu: ……………………………………………………………………….

9. e-mail: …………………………………………………………………………………

Jeżeli dotyczy:

10. poprzedni klub*: ……………………………………………………………………….

11. patent strzelecki nr ……………………………………………………………………

12. licencja strzelecka nr …………………., zakres: pistolet, karabin, strzelba** 

13. nr legitymacji posiadacza broni: ………………….wydana przez……………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskeij przez 
KS. „Silesia Guns” w celach związanych z działalnością statutową Klubu, oraz udostępniania ich w celach wydawania i odnawiania patentu 
strzeleckiego i licencji, zgodnie z  Art. 7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z 
2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 50 poz. 580 i Nr 116 poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42 poz. 474, Nr 49 poz. 509 i Nr 100 poz. 1087 z późn. zmiana-
mi). Zostałem(am) poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

…………….. dnia ....……………...............              podpis: ....................…………………..



UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą  Zarządu  KS  „Silesia  Guns”  nr  .......................... z  dnia  ..........................

Pan/Pani .........................…………………... został(a) przyjęty(a) w poczet członków Klubu.

Gierałtowice, dnia ......................... 

Pieczęci i podpisy dwóch członków Zarządu:

Pouczenie:

* W przypadku zmiany barw klubowych obowiązuje regulamin zmiany barw klubowych Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, dostępny na stronie https://www.pzss.org.pl/index.php/komisje/ds-
zmiany-barw-klubowych . W szczególności, konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia zmiany 
przynależności klubowej, a w przypadku zmiany barw poza okresem transferowym (listopad-gru-
dzień) zgoda poprzedniego klubu na transfer.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Zgodnie z zapisami Statutu, do przyjęcia w poczet członków konieczne jest wpłacenie na konto 
klubu kwoty wpisowego, zgodnej z aktualnym regulaminem opłacania składek członkowskich.

Deklarację wydrukować dwustronnie. Pierwszą stronę wypełnić czytelnie.

https://www.pzss.org.pl/index.php/komisje/ds-zmiany-barw-klubowych
https://www.pzss.org.pl/index.php/komisje/ds-zmiany-barw-klubowych

