Stowarzyszenie
„

Strzeleckie
„

ul. Marii Konopnickiej 2-4 , 62-800 Kalisz

miejsce
na zdjęcie

NIP : 618-19-44-882, Regon: 251465032, Licencja Klubowa PZSS Nr LK-1004/2018
Krajowy Rejestr Sądowy Nr: 0000021968 Sąd Rejonowy Wydział IX KRS w Poznaniu
PEKAO Bank Polski S.A. o/Kalisz nr 47 1440 1390 0000 0000 1519 6297
Prezes +48 885 867 867, e-mail : 497efl@efl.onet.pl
www.bellona.kalisz.pl
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA:
1. Nazwisko
2.1. Imię pierwsze

2.2. Imię drugie

3.1. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

3.2. PESEL

3.3. Imię ojca

-

4. Miejsce urodzenia
5. Miejsce zamieszkania
5.1. Ulica
5.2. Nr domu

5.3. Nr mieszk.

5.5. Kod pocztowy

5.6. Poczta

5.4. Miejscowość

6. Dyscyplina strzelectwa sportowego
kulowe bocznego zapłonu
pistolet

karabin

kulowe centralnego zapłonu
pistolet

karabin

śrutowe
strzelba gładkolufowa

7.1. Adres e-mailowy
7.2. Telefon domowy

7.3. Telefon służbowy

7.4. Telefon komórkowy

8.3. Specjalność

8.4. Stanowisko

8. Wykształcenie
8.1. Nazwa pracodawcy
8.2. Zawód
9.1. Dowód osobisty Nr

9.2. Dowód osobisty wydany przez

10. Znajomość języków obcych:
11. Inne zainteresowania:

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” i niniejszym oświadczam, że Statut oraz zasady
przynależności są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w tym regularnego opłacania składek członkowskich, jak również,
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i regulaminów sportowych oraz dyscyplinarnych. Jednocześnie poddaję się pod
jurysdykcję organów dyscyplinarnych Stowarzyszenia w zakresie obowiązującym członka Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA”.
Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach zgodnych ze Statutem
i programem Stowarzyszenia oraz przepisami dotyczącymi sportów o charakterze strzeleckim.
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne: przestępstwo, przestępstwo skarbowe oraz
za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Deklaruję chęć przystąpienia do sekcji/klubu: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość: ……………………………………………………………… Data:……………………………………………………………… Czytelny podpis:..........................................................................................
załączniki:
1.
2.
3.

1 zdjęcie legitymacyjne.
kserokopia pozwolenia na broń, lub zaświadczenie o niekaralności. (funkcjonariusze służb mundurowych mogą w zamian
przedstawić zaświadczenie z właściwego działu kadr).
kserokopia posiadanych licencji strzeleckich, legitymacji sędziowskich, innych dokumentów lub zaświadczeń związanych ze
strzelectwem lub ankieta aktualizacyjna posiadacza broni.

WYPEŁNIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Deklarację przyjęto

w dniu:

Składkę wpisową opłacono

w wysokości:

w dniu:

Na podstawie § 26 pkt.6 ppkt.1 Statutu Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” z dnia 18 lutego
2011 roku, uchwałą Zarządu Nr
Kol.

………………………………………………………….……………z

dnia

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

przyjęto

w

poczet

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

Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” z siedzibą w Kaliszu.
Zakwalifikowano do sekcji / klubu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu

Składki opłacono za lata:
2018

2019

2020

2021

1. Legitymacja nr:

wydano dnia:

2. Legitymacja PZSS nr:

wydano dnia:

3. Patent strzelecki nr:

wydano dnia:

4. Licencja PZSS nr:

wydano dnia:

5. Legitymacja IPSC nr:

wydano dnia:

6. Licencja sędziowska nr:

wydano dnia:

7.
8.

Kamizelka klubowa

2022

2023

wydano dnia:
wydano dnia:

Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………….

