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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KP LOK TCN OCTOPUS 

W TARNOBRZEGU 
 

 
 

 

Data urodzenia            ------------------------------------------ 
 

Imię i Nazwisko ------------------------------------------   
 

Adres zamieszkania ------------------------------------------ 
 

                                   ------------------------------------------ 
     

Adres e-mail             ------------------------------------------ 
 

Telefon kontaktowy ------------------------------------------ 
 

Pesel    ------------------------------------------ 
 

Stopień nurkowy        -------------------- 

 

 
Oświadczam, że znany jest mi statut LOK, Regulamin Klubu, Regulamin Opłacania Składek Członkowskich. 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu LOK i regulaminów obowiązujących w Klubie 

oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz że o każdej 

zaistniałej zmianie będę informował(ła) Zarząd Klubu. 

Wyrażam (nie wyrażam) zgody na umieszczanie moich zdjęć  z kursów oraz oficjalnych imprez klubowych na 

stronie internetowej Klubu (www.lok-octopus.pl). 

Wyrażam zgodę aby dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji były przetwarzane do prowadzenia 

ewidencji członkowskiej oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla podmiotów upoważnionych do 

nadzoru nad działalnością Klubu w zakresie płetwonurkowania sportowego . 

Zgodnie z Art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 

883, z 2000r. z późn.zm.) 

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

 (data, miejscowość)                                                                                                      (czytelny podpis) 

 

 
Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad uprawiania 
płetwonurkowania w Polsce. 
 
 
...............................                                                                                                   ................................. 

(data, miejscowość)                                                                                                      (czytelny podpis) 
 

Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez rodziców (rodzica) lub opiekuna 

prawnego w obecności Członka Zarządu.  
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DECYZJA 

 
Decyzją Zarządu Klubu Płetwonurków LOK OCTOPUS w Tarnobrzegu z dnia 

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

Pan/Pani 

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

została/ nie została* przyjęty/a w dniu ................................. w poczet członkówKlubu 

i otrzymuje / nie otrzymuje* legitymację(i) członkowską nr …........…...............……. 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

…………………………………………….. 

    za Zarząd KP LOK OCTOPUS 

 
 

Inne adnotacje klubowe: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

DECYZJA 

 
Decyzją Zarządu Klubu Płetwonurków LOK OCTOPUS w Tarnobrzegu  z dnia 

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

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

został(a) od dnia ................................. skreślony(a) / wykluczony z listy członków KP LOK 

OCTOPUS w Tarnobrzegu. 

Uzasadnienie………………….....…………………………………………………………........

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

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

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

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

 

Otrzymana legitymacja członkowska nr ………………………… została / nie została zdana. 

 

 
…………………………………………….. 

    za Zarząd KP LOK OCTOPUS 
 

 

 


