DEKLARACJA
członkowska
Ja, niżej podpisany ......................................................................................................... ............................................................
(Pesel/NIP)............................................................................stopień żeglarski................................................................... .........
urodzony/a w dniu.............................................,m.ur...................................................... ............................................................
zamieszkały/a................................................................................................................ ...............................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu)

po zapoznaniu się z treścią statutu Klubu Żeglarskiego ,,DELFIN’’ w Kostrzynie nad Odrą :
1) stwierdzam, że znane mi są prawa i obowiązki członka oraz statutowe cele klubu,
2) deklaruję przynależność do Klubu wyrażając gotowość uczestnictwa w realizacji jego statutowych celów co
poniżej potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Kostrzyn nad Odrą , dnia...............................

.......................................................................
(podpis składającego/cej)

Nie * Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w bazie danych Klubu Żeglarskiego ,,DELFIN” z siedzibą w Kostrzynie
nad Odrą przy ul. Sikorskiego 1 oraz korzystanie z nich i udostępnienie w celach marketingowych i promocyjnych Klub Żeglarski
,,DELFIN” zapewnia ochronę danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych (Dz. U. nr 133, poz.883).
/*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Przedstawicieli ustawowych (rodziców albo opiekunów prawnych) w sprawie wyrażenia zgody
na przynależność do Klubu Żeglarskiego „DELFIN” w Kostrzynie nad Odrą

My niżej podpisani:
imiona i nazwiska rodziców- opiekunów prawnych* ......................................................................................................... ...........
.........................................................................................................................................................................................................
zamieszkali ................................................................................................................. ....................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy miejscowość)
niniejszym oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przynależność do Klubu Żeglarskiego „DELFIN” w Kostrzynie nad Odrą
naszemu/ej synowi- córce- podopiecznemu* :
imię i nazwisko........................................................... urodzonemu/ nej w dniu ........................... .................................................
zamieszkałemu/ łej .........................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy miejscowość)
oraz, że do czasu osiągnięcia przez niego- nią* pełnoletności ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne
powstałe w związku z jego – jej* przynależnością klubową i uprawnieniem żeglarstwa wodnego, co potwierdzamy poniżej
własnoręcznymi podpisami
............................................., ............................. ............ ....................................................................................................
(miejscowość)

(data)

(własnoręczne podpisy rodziców- opiekunów prawnych)

Zarząd Klubu Żeglarskiego „DELFIN” w Kostrzynie nad Odrą po:
1)

stwierdzeniu, że składający/ a deklaracje członkowską wpłacił/ a składkę członkowską

2)

zapoznaniu się z oświadczeniem przedstawicieli ustawowych w sprawie wyrażenia zgody na przynależność do
Klubu
Uchwałą nr ................../ ................ z dnia ...................................... przyjął- nie przyjął

Kol.
................................................................. na członka zwyczajnego- członka juniora* klubu

........................................................
(data, pieczęć i podpis Sekretarza klubu)

Członkostwo ustało z dniem ............../20 r. wskutek: wystąpienia zgłoszonego na piśmie- podjęcia Uchwały
nr .............../ ............... przez Zarząd o skreśleniu z listy członków – Walne Zebranie Członków o wykluczeniu z Klubu –
notoryczne niepłacenie składek członkowskich.
* niepotrzebne skreślić

