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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA: 

3.2. PESEL 3.3. Imię ojca

- -

-

1. Nazwisko

2.1. Imię pierwsze 2.2. Imię drugie

3.1. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

4. Miejsce urodzenia

5. Miejsce zamieszkania

5.1. Ulica

5.2. Nr domu 5.3. Nr mieszk. 5.4. Miejscowość

5.5. Kod pocztowy 5.6. Poczta

8.1. Dowód osobisty Nr 8.2. Dowód osobisty wydany przez

6.1. Adres e-mailowy

6.2. Telefon domowy 6.3. Telefon służbowy 6.4. Telefon komórkowy

9. Znajomość języków obcych:

10. Inne zainteresowania:

7. Wykształcenie

7.1. Nazwa pracodawcy

7.2. Zawód 7.3. Specjalność 7.4. Stanowisko

 
 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. 1 zdjęcie  legitymacyjne. 
2. kserokopia pozwolenia na broń, lub zaświadczenie o niekaralności. (funkcjonariusze służb mundurowych mogą w zamian 

przedstawić zaświadczenie z właściwego działu kadr). 
3. kserokopia posiadanych licencji strzeleckich, legitymacji sędziowskich, innych dokumentów lub zaświadczeń związanych ze 

strzelectwem lub ankieta aktualizacyjna posiadacza broni. 

 

 

miejsce  

na zdjęcie 
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