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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Klubu Strzelecko Kolekcjonerskiego  PRETOR

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków  KSK PRETOR

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................

Data urodzenia: .......................... Miejsce urodzenia: …........................................................................................

Imiona rodziców: ....................................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego …………………...…………..………… Nr PESEL:........................................................

Adres zamieszkania: …………………………………...
…………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia: ……………………………….…..………………...………………………………………

Dane kontaktowe (nr telefonu i e-mail )……………………………………………………………………………

Posiadany patent strzelecki uprawniający do uprawiania strzelectwa sportowego w konkurencjach: NIE / TAK

strzelanie pneumatyczne * kulowe * śrutowe * Nr patent…………………………………………….…………..

Posiadana licencja PZSS (strzelectwo sportowe): NIE / TAK rodzaj (A, B, C) Nr ………......................................
………….................................................................................................................

Posiadana legitymacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego: NIE / TAK Nr …………………........…….

Posiadane kwalifikacje szkoleniowe (strzelectwo sportowe): NIE / TAK jakie ….......................................
…...................................................................................................................................

Posiadana licencja sędziowska (strzelectwo sportowe): NIE / TAK klasa ….........................................................

Posiadana broń: sportową, kolekcjonerską*:

małokalibrowa *NIE / TAK (ilość jednostek) ….......................................................................................................

centralnego zapłonu *NIE / TAK (ilość jednostek)..................................................................................................

*zaznaczyć właściwe



Deklaruję wybór abonamentu (podkreślić wybrany): 

abonament roczny (płatny jednorazowo): 1000 zł 
abonament miesięczny: 100 zł/mies. 

*Wpisowe :                                                                                                                                                                                    
1000 zł – opłata jednorazowa przy wstąpieniu do klubu 

*Składka roczna : 500 zł., ( ubezpieczenie, opłaty do  PZSS, LZSS) –  (płatne na początku każdego roku – do 15 
stycznia lub przy wstępowaniu do klubu w trakcie trwającego roku (‘opłata na dany rok bieżący)

Pragniemy również poinformować o nowym zapisie w naszej deklaracji członkowskiej : 

• Osoba mająca uprawnienia PROWADZĄCEGO STRZELANIE może wyłącznie strzelać samodzielnie oraz 

nadzorować strzelanie maksymalnie 2 osób, które posiadają pozwolenie na broń. 

• Zabrania się prowadzącemu strzelanie prowadzenia komercyjnych zajęć oraz prowadzenia strzelania z osobami 

nie mającymi własnych uprawnień do posiadania broni. 

Informacje dodatkowe: …………………..……………..
………………………………………………………………………...........................................................................................

*Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu /regulaminów obowiązującego w KSK Pretor 
oraz do opłacania składek członkowskich. (zmiana abonamentu możliwa jest tylko na początku roku do 15 stycznia) 
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem Sądu. 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zaistniałej 
zmianie będę informował(ła) Zarząd Klubu.

Wyrażam zgodę aby dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji były przetwarzane do prowadzenia ewidencji 
członkowskiej, oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością 
klubu w zakresie strzelectwa sportowego (w tym dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Policji, itp.) zgodnie z 
Art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z 2000r. z późn.zm.)

W przypadku rezygnacji z członkostwa zobowiązuję się do uregulowania zaległości finansowych wobec Klubu.

‘

........................................                                                                                        ................................................................
  (miejscowość, data)                                                                                                                 (Czytelny podpis)

*Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym, 
przepisami i zasadami zachowania się na strzelnicy, przepisami i zasadami obchodzenia się z bronią, akceptuję je i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania.



........................................                                                                                           ................................................................
 (miejscowość, data)                                                                                                                     (Czytelny podpis)

Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
b) nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 m-ce
c) postępowania sprzecznego ze statutem, regulaminami i uchawałami władz Klubu
d) działania na szkodę Klubu, strzelnicy oraz sklepu Doctor Gun m.in. poprzez noszenie innych barw klubowych, 
reklamowanie konkurencyjnej działalności.

Oświadczam, że znane mi są niżej wymienione powody skreślenia z listy klubowiczów i je akceptuję

........................................                                                                                           ................................................................
 (miejscowość, data)                                                                                                                     (Czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujmy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
 KSK PRETOR   ul. Dworcowa 30J,66-433 Lubiszyn, info@kskpretor.pl tel : +48 791 390 444 lub +48 791 390 440
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne
7) podanie adresu e-mail i nr telefonu jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji 
handlowej.

      .OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. 
zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne 
rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*na stronach www, w publikacjach oraz za 
pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, 
edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych ze strzelectwem sportowym  prowadzonym przez Klub Strzelecko
Kolekcjonerski Pretor. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 
uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. 
Niniejsza zgoda: Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. Dotyczy nagrań z moim udziałem przesłanych do KSK 
Pretor na adres: info@kskpretor.pl. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 
(istniejących i przyszłych) względem KSK Pretor z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w 
oświadczeniu powyżej. 

(zdjęcia/filmiki z zawodów i innych imprez na naszej strzelnicy)

………………………...

mailto:info@kskpretor.pl


Podpis 

Wypełnia przedstawiciel klubu : Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania 
strzelectwa sportowego dostarczono w dniu…....................... Pisemne oświadczenie przedstawicieli ustawowych o 
wyrażeniu zgody na wstąpienie do klubu dostarczono w dniu …...................................................... 
(dotyczy osób niepełnoletnich).

UCHWAŁA

Uchwałą Zarządu KSK  Pretor z dnia .................................................................................................................

Pan/Pani ................................................................................................................................................................

Został(a)/ nie został(a)* przyjęty/a w dniu ................................................................. w poczet członków Klubu Strzelecko  
Kolekcjonerskiego Pretor i otrzymuje legitymację członkowską …………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

........................................                                                                                            ................................................................
    (miejscowość, data)                                                                                                       (Podpis Prezesa KSK PRETOR)

Inne adnotacje klubowe:

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

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

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

UCHWAŁA

Uchwałą Zarządu KSK  Pretor z dnia.....................................................................................................................

Pan/Pani ..................................................................................................................................................................

został(a) od dnia ..................................................... skreślony(a) / wykluczony(a) z listy członków KSK  Pretor



Uzasadnienie ................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Otrzymana legitymacja członkowska ………………..…………………………………….. została / nie została zdana.

 ........................................                                                                                              ................................................................
      (miejscowość, data)                                                                                                       (Podpis Prezesa KSK PRETOR)


