LIGA OBRONY KRAJU
KOCIEWSKI KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY

DEKLARACJA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w
Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że Statut LOK oraz regulamin, cele i zadania Klubu są mi
znane i będę je realizował. Tytułem wpisowego wpłacam kwotę 100,00 złotych i zobowiązuję się
do regularnego uiszczania bieżących rocznych składek członkowskich w wysokości 50,00 zł.
Jednocześnie zgłaszam chęć uczestnictwa w pracach klubu.
Nr konta Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Starogard Gd. 37 2030 0045 1110 0000 0039 9370
Dane personalne:
1. Nazwisko i imiona, imię ojca ………………………………………………. s. …………………
2. Stopień wojskowy …………………………………………………………………………………..
nr wojskowego dokumentu osobistego …………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………............
4. Adres zamieszkania, ………………………………………………………………………………..
telefon, …………………………….adres mailowy: ……..………………………...…………………
5. Miejsce pracy zawodowej …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
telefon w miejscu pracy …………………………………………………………………………………...

………………………… dnia ……………………

……………………………………
podpis kandydata

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zostałem/am poinformowany/a że Administratorem moich danych osobowych, jest
Prezes Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z siedzibą Starogard Gdański ul. Zielona 18, przysługuje mi
prawo dostępu do treści danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych z uwagi na szczególną
sytuację.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu zapewnienia statutowej działalności
Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK.

Starogard Gd. dnia ..................

Podpis...............................

DECYZJA ZARZĄDU KLUBU
Przyjęto na członka Klubu w dniu …………………… Uchwałą nr ………. z dn. ........................................
po opłaceniu wpisowego w kwocie ……… zł – KP nr ……………… i składki rocznej w kwocie …….… zł
– KP nr ……………………..

Wydano (posiada) legitymację członkowską nr ……………………… .

………………………
(sekretarz)

…………………….
(skarbnik)

…………………………….
(prezes)

Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Starogardzie Gdańskim
Nazwisko i imię ……………………………….……………………………………………………………..
Skreślony – przeniesiony w dniu ……….……………….. Uchwałą nr ………/…………..…………...…….
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...…...

……………………………
(sekretarz)

(pieczęć Klubu)

……………………………
(prezes)

