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

Kod .........................................miejscowość ....................................................................
4. Nr szkoły i nazwa

......................................................................................................
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Deklaruję pracę w sekcji lekkoatletycznej
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AKL "Ursynów".

Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.

AKL "Ursynów".

Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe i wizerunek były wykorzystane zgodnie z obowiązujacym prawem
w uzasadnionym interesie administratora AKL Ursynów (art.. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego Rozporzadzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dn 27.04.2016 r.).
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(własnoręczny podpis

Warszawa, dnia
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Warszawa, dnia

Wyrażam zgodę na uczestniczenie w treningach i udział w zawodach

Wyrażam zgodę na uczestniczenie w treningach i udział w zawodach

tel. rodz./opiekuna

.......................................
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.......................................
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(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Warszawa, dnia
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(dotyczy młodzieży poniżej 16 roku życia)

(dotyczy młodzieży poniżej 16 roku życia)

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

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

(podpis prezesa lub sekretarza klubu)

(podpis prezesa lub sekretarza klubu)
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Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
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wyciąg

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10.

§10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków wspierających.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków wspierających.
§11.
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba zainteresowana lekkoatletyką
bądź działalnością społeczną na rzecz Klubu.
2. Osoby małoletnie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za
zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§13.
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu.3.
§16.
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu,
regulaminów i uchwał,
2. dbanie o dobro i rozwój Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członków,
3. regularne opłacanie składek członkowskich,
4. propagowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej
i akademickiej.
§18.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a/ śmierci członka,
b/ wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,
c/ skreślenia z listy członków,
d/ rozwiązania Klubu.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
a/ nie przestrzega postanowień Statutu i innych przepisów Klubu,
b/ działa na szkodę Klubu,
c/ nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
d/ zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia
tego nie spełnia.
§19.
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał jego władz na
członków Klubu mogą być nakładane kary:
2. Tryb i zasady nakładania kar określa Regulamin dyscyplinarny opracowany przez
Zarząd i zatwierdzony przez Walne zebranie Klubu.
§20.
1. Członkowie Klubu za aktywny udział, w realizacji statutowych zadań mogą
otrzymywać wyróżnienia i nagrody.
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Uchwała Walnego Zebrania Klubu AKL Ursynów, określiła wysokość składki
członkowskiej na 100 zł miesięcznie płatne z góry za cały rok lub trzy razy w roku (3
razy po 400zł).
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Warszawa, dnia 1 września 2019 roku

