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Stowarzyszenie Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” 

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5 

KRS: 0000850290 
 

 

    

……………………………………., dnia ……………………… 
miejscowość data 

 
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

 

Imię i Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Seria i numer dowodu 

osobistego 
 PESEL  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

 

Ja, niżej podpisany/podpisana* wyrażam wolę wstąpienia do Stowarzyszenia Klub Strzelców i 

Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” w charakterze członka zwykłego i potwierdzam, że zapoznałem się z 

obowiązującymi w tej organizacji prawami i obowiązkami, przyjętymi celami oraz własnym podpisem 

stwierdzam chęć ich respektowania.  

 

Wyrażam również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w niniejszym formularzu dla potrzeb działalności Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni 

„Sagittarius” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U z 2018 r. poz. 

1000, 1669, z 2019 r. poz. 730)  
 

………………………………………………… 

(podpis) 

 

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż nie byłem karany 

za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu oraz korzystam z pełni praw 

publicznych.  

 
………………………………………….……… 

(podpis) 
 

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia poprzez 

korespondencję elektroniczną (e-mail) na adres mailowy podany w niniejszej deklaracji.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu 

prawo dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni 

„Sagittarius” z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski. 
 

 

……...………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie 
(uzupełniają tylko osoby uprawnione do składki członkowskiej w zmniejszonej wysokości) 

 

Oświadczam, że jestem osobą uczącą się i nie posiadającą własnych dochodów oraz nie 

przekroczyłem/przekroczyłam* 24 roku życia, w związku z tym mam prawo do opłacenia połowy 

wysokości składki członkowskiej oraz zwolnienia z wpisowego 
 

……...………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) osoby niepełnoletniej na przystąpienie 

do Stowarzyszenie Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”1 

Ja 

Imię i Nazwisko  

Seria i numer dowodu 

osobistego 
 PESEL  

Adres zamieszkania  

wyrażam zgodę̨ przystąpienie mojego dziecka ………………………………………. do Stowarzyszenia 

Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”. Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań 

lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w treningach, zawodach oraz imprezach organizowanych przez 

stowarzyszenie. 

……………………………… 
Miejscowość 

……………………………… 
Data 

 

……………………………… 
Czytelny podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka 

 
 

 

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

Podpis osoby przyjmującej deklarację 
 

 

Wypełnia Stowarzyszenie 
 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia .......................... Pan/Pani* ............................. 

został(a)/nie został(a)* przyjęty(a)* w poczet członków Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów 

Broni „Sagittarius” 

Sokołów Małopolski, dnia: ......................... 

………………………………… 

członek zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć stowarzyszenia 

 

………………………………… 

członek zarządu 

 

 
1 Wypełnia rodzic (opiekun prawny) kandydata niepełnoletniego, który ukończył przynajmniej 14 lat 


