
                                                                                         

            DEKLARACJA 
 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia „Wiarus – Stowarzyszenie 
Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej” w Płocku. 

Oświadczam, że Statut Stowarzyszenia oraz jego cele i zadania są mi 

znane i zamierzam je realizować. 

 

Tytułem wpisowego wpłacam kwotę 100,00    złotych (słownie: sto złotych 00/100). 
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania bieżących składek 

członkowskich (kwartalnych, półrocznych, rocznych*). 

Jednocześnie zgłaszam chęć uczestnictwa w pracach sekcji: 

strzeleckiej / rekonstrukcyjnej / kolekcjonerskiej 

DANE PERSONALNE 

1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………… 

2. PESEL:………………………………………… Dowód osob.   ……………………………………………….. 

3. Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail:………………………………………. 

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

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

5. Nr telefonu w miejscu pracy/ nauki: .................................................................................................  

5. Nr Patentu strzel. …………………. z dnia …………….,  Nr Licencji…………………… z dnia……………… 

6. Nr pozwolenia na broń……………………… wyd. przez…………………………………. dnia…………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją działań statutowych Stowarzyszenia  zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Jednocześnie oświadczam, ze nie 
byłem karany i moje dane nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 

                                                                                            Podpis kandydata:    

Płock, dnia………………………                                                      ………………………….        
                                                       

 „WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej” 

 

www.stowarzyszeniewiarus.org                     e-mail: wiarus@stowarzyszeniewiarus.org  



 
 

REKOMENDACJA 

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..…..rekomenduję i wnoszę o przyjęcie 

Panią/na, ……………………………………..………… w poczet członków zwyczajnych 

stowarzyszenia „WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej 

Tradycji Historycznej” w Płocku. 

…………………………………. 

(miejscowość, data) 

 …………………………………. 

(podpis) 

 

* Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia numer ……..…………z dnia...................................................... 

przyjęto/odmówiono przyjęcia Pana (i)……………………………………………………….   w poczet 

członków zwyczajnych „WIARUS – SRS i KPTH” i wpisano do rejestru pod nr................................. 

* Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia numer ……………….. z dnia …………………………………… 

usunięto Panią/na ……………………………………………………………………… spośród członków 

zwyczajnych „WIARUS – SRS i KPTH” i skreślono z rejestru członków, z powodu 

………………………………………………………………………………………………………………… 

* O Uchwale Zarządu powiadomiono osobę zainteresowaną pismem nr.  ………….z dnia …………  

- za pokwitowaniem …………………………                                                                                          

- listem poleconym …………………………                                                                         

 

Zarząd Stowarzyszenia 

  …………………………                            

              …………………………     

                ………………………… 

 

 

* wypełnia Zarząd Stowarzyszenia 

 


