
Klub Strzelecki Gdańsk              Gdańsk, dnia ………………..  

ul. Jaśkowa Dolina 114  

80-286 Gdańsk   

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA   

Imię pierwsze                                                             Imię drugie  

     
Nazwisko  

                                                  

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)                               Miejsce urodzenia  

 

                      

Miejsce zamieszkania  

Ulica                                                                                                          Nr domu             Nr mieszk.  

 

                                                  

 Rozumiem, że po min. 3 miesiącach aktywnego członkostwa w Klubie mogę zdawać egzamin na patent 

strzelecki wg zasad PZSS :  

Niniejszym oświadczam, że jestem zainteresowany zdobyciem Patentu Strzeleckiego  TAK / NIE  

 DO WYPEŁNIENIA DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ JUŻ UPRAWNIENIA:  

I. POSIADAM PATENT STRZELECKI  

Seria……………………………. Numer……………………… z dnia ……………………………………………..  

Na uprawnienia STRZELECTWA SPORTOWEGO w konkurencjach ……………………..……………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

II. POSIADAM LICENCJĘ - Numer …………………………. z dnia ……………………………………  

na uprawianie strzelectwa sport. w konkurencjach: PNEUMATYCZNYCH, KULOWYCH, ŚRUTOWYCH  
                                        (niepotrzebne skreślić).  

III. Informuję, że jestem / nie jestem członkiem Klubu (-ów) strzeleckiego (-ich):  

…………………………………………………………………………………………………………………………….   

 Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą.             …………………………………………..  

     

                                                                                                                 (podpis kandydata)  

M P L 

   

                                              



PRAWA:   

Członek Klubu ma prawo:  

1) Do wejścia na osie strzeleckie bez opłat (płatność jedynie za amunicje po cenach klubowych; po 

uprzednim dokonaniu rezerwacji)  

2) Do treningów strzeleckich z wybranym przez siebie instruktorem  

3) Do udziału w zawodach organizowanych przez Klub  

4) Członek Klubu ma prawo do „urlopowania” czyli zawieszenia się się prawach członka klubu raz na 2 

lata na okres do 6 miesięcy pod warunkiem posiadania uregulowanych zobowiązań wobec Klubu. 

(Klubowicz decydujący się na 'urlop' musi być świadomy, że nie zwalnia go to z zobowiązań wobec 

PZSS w kwestii licencji zawodniczej)  

ZOBOWIĄZANIA:  

1. Zobowiązuję się:  

a) Uczestniczyć w zawodach organizowanych przez PZSS (zgodnie z kalendarzem imprez).  

b) Dbać o dobre imię Klubu i godnie reprezentować Klub w zawodach strzeleckich oraz przestrzegać 

Statutu Klubu Strzeleckiego Gdańsk,  

2. Miesięczną składkę członkowską w kwocie 100 zł PLN opłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na 

konto CITI BANK 06103000190109853300036826 (lub płatność gotówką na miejscu)  przynajmniej 

przez 12 miesięcy od daty podpisania deklaracji.   

  

O rezygnacji z członkostwa poinformuję Klub drogą pisemną/w ostateczności mailową. Do dnia rezygnacji 

zobowiązuję się uiścić zaległe opłaty członkowskie:  

Wykluczenie z Klubu nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności uregulowania zaległych opłat 

członkowskich.  

 

Złożenie deklaracji, jest równoznaczne z  przestrzeganiem zobowiązań, zasad wewnętrznych Klubu i 

przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, potwierdzam własnoręcznym podpisem i proszę o 

przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego GCS.  

 Zapoznałem/zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym.  

Wyrażam zgodę na udostępniania wizerunku i danych osobowych (tj. imię i nazwisko) w mediach 

społecznościowych na potrzeby Klubu (komunikaty z zawodów sportowych).  
Z dniem 25 maja 2018r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych, informujemy że: Administratorem Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 4 pkt.7 
RODO) jest Klub Strzelecki Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114. . Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i innym organizacjom 
międzynarodowym. Posiadają Państwo prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia),• ich sprostowania(art. 16  
Rozporządzenia),• usunięcia (art. 17 Rozporządzenia)• ograniczenia (art.18 Rozporządzenia) przetwarzania danych osobowych• wn iesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych (art. 21 Rozporządzenia)• przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)  

   

 

 

 

 

Gdańsk, dnia……………………………….                                      …………………………………………..  

                                                                                                                     (podpis kandydata)  


