
 

 
Rzeszów, dnia ............ ............ 20....... r. 

 
 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

do Klubu Strzeleckiego „Kasztelan” LOK Rzeszów 

 

 

 
Dane personalne:     
 

Nazwisko: ...................................................................................................................................................... imię: .............................................................................................. 

Drugie imię: .........................................................................................................   Imię ojca: ..................................................................................................................... 

PESEL  

 

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

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Nr tel.: .....................................................................................  Email: ................................................................................................................................................................... 

Seria i numer dow. os.: ..............................................................................................., data wydania: ............................................................................................. 

Organ wydający: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Stopień wojskowy, nr. dok. wojskowego: .................................................................................................................................................................................. 

Miejsce pracy i tel. ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Zgodnie z § 21, § 22.1,2, § 23.1, § 24.1, § 27 i § 29 Statutu Ligi Obrony Kraju oświadczam, że 

regulamin oraz cele i zadania Klubu są mi znane. Godnie będę reprezentować Ligę Obrony Kraju oraz dbać o 

prestiż i wizerunek Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

stowarzyszenia, brać czynny udział w pracy klubu, opłacać regularnie składkę członkowską i inne świadczenia 

obowiązujące w stowarzyszeniu oraz propagować cele i zadania Ligi Obrony Kraju. 

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy 
VERTE 

           

 
 

Miejsce na 
wklejenie 
zdjęcia 

!!! WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LIERAMI!!! 



 

 Na podstawie §3 Uchwały nr 7/01/2022 Zarządu Klubu Strzeleckiego „Kasztelan” LOK w 

Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2022 r. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższe opłaty: 

 

* 

Jestem osobą pełnoletnią, nie podlegającą regulaminowym zwolnieniom 

opłata wpisowa: 1 000 zł składka członkowska roczna: 300 zł 
 

* 

Jestem osobą nieletnią do 18-go roku życia 

opłata wpisowa: zwolniony/a składka członkowska roczna: 120 zł 
 

* 

Jestem osobą uczącą się/studiującą do 26 roku życia 

opłata wpisowa: 500 zł składka członkowska roczna: 300 zł 

UWAGA: Do deklaracji należy dołączyć kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej 

 

* 

Jestem darczyńcą stowarzyszenia 

opłata wpisowa: zwolniony/a składka członkowska roczna: 300 zł 

UWAGA: Do deklaracji należy dołączyć oddzielny wniosek z uzasadnieniem 

* - zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole 

 

Przyjmuję do wiadomości powyższe stawki opłat i zobowiązuję się do regularnego ich opłacania. 

 
 
 

......................................................................................................... 
czytelny podpis 

 
 
Rozmowę z kandydatem przeprowadził ....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

......................................................................................................... 
czytelny podpis 
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