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Kurkowe Bractwo Strzeleckie  w  Opalenicy 

ul. Parkowa 44 

64-330Opalenica 

 

 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

 

 

            Członek  Klubu Strzeleckiego 
1 )

                        Członek Mundurowy Bractwa Kurkowego 

 

Imię:…...................................................... Nazwisko:…...................................................... 

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

Dowód osobisty: …................................... PESEL:…........................................................... 

Data wydania:……………………………               Wydany przez:………………………………… 

Miejsce stałego zamieszkania : 

Ulica:….................................................... Nr domu:….............. Nr mieszk.................... 

Miejscowość:…....................................... Kod pocztowy:….............................................. 

Telefon:…................................................ Adres-mail:….................................................... 

 
 

I. Posiadam patent strzelecki :  
 

Numer……………………… z dnia:….......................................... 

 

II. Posiadam licencję :  
 

Numer…………………………. na uprawianie strzelectwa sportowego w 

konkurencjach: PISTOLET, KARABIN, STRZELBA 

 (niepotrzebne skreślić). 

 

III. Dodatkowe uprawnienia strzeleckie 

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

 

IV. Informuję, że jestem* / nie jestem* członkiem Klubu(-ów) strzeleckiego(-ich): 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

V. Zobowiązania : 

 

Niniejszym  Zobowiązuję się: 

a) Brać czynny udział w zawodach sportowych organizowanych przez Klub . Zawodach wewnętrznych  lub otwartych oraz 

innych przedsięwzięciach klubowych, nie tylko strzeleckich ,  

b) Sumiennie brać udział w treningach ,  

c) Uczestniczyć  w zebraniach ,  

d) Uczestniczyć w zawodach organizowanych przez PZSS , WZSS  lub inne podobne organizacje , 

e) Opłacać składkę członkowską, 

f) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia . 

g) Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, 

h) Przestrzegać regulaminu strzelnicy. 
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VI. Oświadczenia  :  

 

-    Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję   się do 

ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. 

-   Oświadczam , iż nie jestem osobą karaną prawomocnym wyrokiem sądu  oraz  chwili obecnej nie jest prowadzone 

żadne postępowanie sądowe wobec mojej osoby , nieumożliwiające mi staranie się o kandydaturę na członka 

stowarzyszenia .    

 

Złożenie deklaracji , przyjęcie do przestrzegania zobowiązań i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym , 

potwierdzam własnoręcznym podpisem i proszę przyjęcie mnie poczet członków KBS Opalenica . 

 

 

Opalenica, dnia……………… ….........…...……………………. 

(Podpis kandydata) 

 
 

 

 

 

Kandydat Niepełnoletni  

 
 ( UWAGA :  Deklarację - dane kandydata , wypełnia i podpisuje opiekun prawny kandydata niepełnoletniego. )  

 

Wyrażam zgodę na wstąpienie do Klubu Strzeleckiego KBS Opalenica mojego syna / mojej 

córki…......................................…................................................Przejmuję na siebie pełną 

Odpowiedzialność do czasu osiągnięcia przez niego(nią) pełnoletniości .Jednocześnie wyrażam 

zgodę na udział (syna/córki) w organizowanych przez Klub Strzelecki KBS Opalenica zajęciach 

(zawody, treningi, zajęcia szkoleniowe , wyjazdy itp.) 

 

Podpisy opiekunów prawnych:…............................................. …............................................. 

 

 
 
W związku z deklaracją chęci przystąpienia do KBS Opalenica , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z art.23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.nr133,poz. 883 z późniejszymi zmianami) , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( RODO)  

 

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

 

          ( Podpis kandydata )  

 

Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego KBS Opalenica z dnia ................................................... 

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

została/nie została* przyjęty /a od dnia ................................. w poczet członków Stowarzyszenia i 

otrzymuje legitymację członkowską nr …………………. 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                      Za zarząd 

 
 

*nie potrzebne skreślić 

 
1) Członek  Klubu Strzeleckiego jest członkiem wspierającym  tym samym  podczas  Zgromadzeń  nie ma prawa głosu .Uwagi przekazuje 

kierownikowi Klubu Strzeleckiego. Dostęp do strzelnicy po uzgodnieniu z Kierownikiem Klubu . Nie bierze udziału w statutowych działaniach 

Bractwa Kurkowego ( strzelanie statutowe – tylko konkurencje dodatkowe ,  strzelanie o godność Króla Kurkowego , głównych odznaczeń 
Zjednoczenia  ZKBSRP i Państwowych , wyjazdy integracyjne  , noszenia  munduru i kapelusza brackiego , ewentualne zniżki na korzystanie z 

obiektów brackich – po uzgodnieniu z zarządem   ) 


