Deklaracja przystąpienia do Lotniczego Klubu Sportowego „Zefir” sp. z o.o.
na sezon kalendarzowy 2021r.
-Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami

Dane Członka Klubu
Nazwisko

Imię

PESEL

Miejsce zamieszkania
Miejscowość / kod pocztowy

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Kontakt
Telefon

e-mail

Dane rodzica / opiekuna prawnego * dotyczy niepełnoletnich Członków Klubu
Imię i nazwisko ojca

Miejscowość / kod pocztowy

Imię i nazwisko matki

Miejsce zamieszkania
Ulica

Nr domu / nr lokalu

Kontakt
Telefon

e-mail

Dyscyplina sportu lotniczego, proszę zaznaczyć (X),

Lotniowy i Paralotniowy

Mikroloty i PPG

Modelarski

Balony

Oświadczam że zapoznałem się ze Statutem/regulaminem działalności sportowej Klubu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach działalności Klubu, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
Udział w zawodach i treningach nie organizowanych przez Klub jest wyłącznie decyzją zawodnika i Klub nie ponosi
odpowiedzialności z tym związanej.

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

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

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

Miejscowość, data

Podpis Członka Klubu

*Podpis rodzica/opiekuna

Deklaracje podpisaną koniecznie należy przesłać na adres Klubu
Decyzją Zarządu Klubu z dnia . . . . . . . . . . . . . . .
kalendarzowym 2021

i skan na biuro@lks-zefir.pl (w celu przyspieszenia procedury)

Przyjęto / nie przyjęto

na Członka Klubu w roku

Powód nieprzyjęcia (jeżeli nie przyjęto):
Podpis Prezesa Zarządu Lotniczego
Klubu Sportowego „Zefir” Sp. z o.o.

Złożenie samej deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem na Członka Klubu, wymagane jest wniesienie opłaty
członkowskiej i akceptacja przyjęcia przez Zarząd Klubu. Podpisane deklaracje w oryginale należy przesłać na adres
Klubu pod rygorem wykreślenia z Klubu jeżeli nie zostanie przesłana.
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego dokonują jednorazowej opłaty w wysokości 120 zł.
Zawodnicy Kadry Narodowej będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego dokonują jednorazowej
opłaty w wysokości 50 zł.
Pozostali dokonują jednorazowej opłaty w wysokości 220 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Klubu.

Lotniczy Klub Sportowy „Zefir” Spółka z o.o. 99-300 Kutno ul. Majdany 10a,
NIP 775 265 64 80,

KRS 0000705578,

Konto- Bank BGŻ Paribas S.A. - 22 1600 1143 1817 8875 8000 0001

