DEKLARACJA


deklarację wypełniać drukowanymi literami

Nazwisko
Imiona
Imię ojca
Data i miejsce urodzenia
Nazwa i adres szkoły
PESEL
Adres zamieszkania,
Adres mailowy
Telefon, tel. rodzica
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego „TARCZA” LOK. Oświadczam, że cele
i zadania LOK są mi znane. Zobowiązuję się do wypełniania obowiązków członka Klubu Strzeleckiego
„TARCZA” LOK. Deklaruję wpisowe w kwocie 100zł. Składka roczna 100 zł.
Konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gd., nr 66 8340 0001 2002 0002 3780 0001
Wprowadzający: ……………………………………………………………
Starogard Gd. dnia……… …….

…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Podpis………………..
Starogard Gd. dnia…………….………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIELETNIEJ
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego/ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. nr101, poz.926 ze zm.)
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………..…wiek…………...……….
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji
zadań statutowych LOK – wymienionych w deklaracji.
…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)
Jednocześnie zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przyjmuję do wiadomości, że:
 Administratorem danych osobowych, jest Prezes Klubu Strzeleckiego „Tarcza LOK” z siedzibą w:
Starogard Gdański ul. Zielona 18,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 żądania zaprzestania przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację,
 po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
 dane podaję dobrowolnie.
…………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna/

…………………………………………………………
/nazwisko i imię rodzica/
…………………………………………………………
/adres zamieszkania/
…………………………………………………………
/tel. kontaktowy/

Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na udział mojej/go córki/syna ………………..……….…………………….……………………..…
uczennicy/ucznia klasy ………. w ………………………...……………………………………...……………………………………
/nazwa szkoły/

w zajęciach poza szkolnych tj. treningach i zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Tarcza”
LOK w Starogardzie Gdańskim ul. Zielona 18 bądź przez innych organizatorów w ramach działalności Ligi Obrony
Kraju i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jak również w innych imprezach organizowanych w ramach
działalności statutowej Klubu.

……………..…………………………….
/podpis rodzica/

DECYZJA ZARZĄDU KLUBU
Przyjęto na członka Klubu w dniu ……………… Uchwałą nr ………./……............................ po opłaceniu
wpisowego w kwocie ………… zł – KP nr ……………………. i składki rocznej w kwocie ………………
z KP nr …………………………..
Wydano (posiada) legitymację członkowską nr ……………………… .

………………………
(sekretarz)

…………………….
(skarbnik)

…………………………….
(prezes)

Klub Strzelecki „Tarcza” LOK w Starogardzie Gdańskim
Nazwisko i imię ……………………………………………………………..
Skreślony – przeniesiony w dniu ………………………………. Uchwałą nr ………../………………...…….
Uzasadnienie: ……………...…………………………………………………………………………………...
……………...…………………………………………………………………………………………………...
……………...…………………………………………………………………………………………………...
………………………………
(sekretarz)

(pieczęć Klubu)

………………………….
(prezes)

