
AKIETA CZŁONKOWSKA WARMIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 
STRZELECKIEGO JONKOWO

1.Nazwisko

2.Imię

3.Pesel

4.Miejsce zamieszkania
Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy -

Poczta
5.Telefony
Domowy

O pracy

Komórkowy
6.E-mail

7.Zawód

8.Uprawnienia strzeleckie

a) patent strzelecki 
Numer
na uprawianie strzelectwa:
pistolet karabin Strzelba gładk.

b) licencja strzelecka
Numer
na uprawianie strzelectwa sportowego w dziedzinie strzelań: 
pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, ..............................................

c) prowadzącego strzelanie z broni: .....................................................
..............................................................................................................

d) instruktora strzelectwa sportowego .................................................
..............................................................................................................



e) pozwolenie na broń: bojową, sportową, myśliwską i posiadana broń:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

f) licencja sędziego strzelectwa sportowego
Klasy Numer
w specjalności:
Pistolet Karabin Strzelba gładk.

g) licencja sędziego strzelectwa dynamicznego
Klasy Numer
w specjalności:
Pistolet Karabin Strzelba gładk.

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach zgodnych z Regulaminem WSS JONKOWO, 
przepisami dotyczącymi sportów o charakterze strzeleckim oraz 
ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 
2004r. Dz.U.Nr 52, poz.525).

Jonkowo, dnia .........................                     .......................................
      własnoręczny podpis

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia .......................................
Pan/Pani ..........................................................................................
został(a) przyjęty(a) w poczet członków Warmińskiego 
Stowarzyszenia Strzeleckiego Jonkowo i otrzymał(a) legitymację 
numer .................................................

..................................................                  .........................................
           Sekretarz Zarządu Prezes



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego 

Jonkowo

Wstępujący .....................................................................................
  (imię, nazwisko, imię ojca)

Adres zamieszkania ......................................................................

................................................................      ......................................
(numer telefonu, e-mail)

Data i miejsce urodzenia .............................................................

Numer PESEL 

Numer NIP - - -

Miejsce pracy ...................................................................................

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

Członkowie Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Jonkowo mają prawo do:
1) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu WSS Jonkowo na zasadach określonych 

przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) uzyskiwania pomocy której celem jest podnoszenie ich umiejętności strzeleckich
4) doradztwa w zakresie procedur związanych z uzyskiwaniem uprawnień strzeleckich oraz 

pozwoleń na broń palną,
5) uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) informacji o działalności Stowarzyszenia.

Zobowiązują się do:
1) przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
2) terminowego opłacania składek,
3) wykonywania prac zleconych im przez Zarząd Stowarzyszenia,
4) uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach 

określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

.........................................................                      ...............................................
             (miejscowość i data)    (czytelny podpis)


