
DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

NAZWISKO I IMIĘ ..........................................................................

DATA URODZENIA ..........................................................................

ADRES ...........................................................................................

SEKCJA ..........................................................................................

Pragnąc wnieść wkład pracy w urzeczywistnienie celów Klubu Sportowego „KORONA” w Krakowie 
zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
2. Propagowania haseł i idei Klubu oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
3. Popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,
4. Przestrzegania zasad moralności oraz etyki sportowej,
5. Regularnego opłacania ustalonych przez władze Klubu składek członkowskich,
6. Przyczyniania się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia w społeczeństwie idei

sportu i wychowania fizycznego,
7. Dbania o powierzony mi sprzęt osobistego wyposażenia jak również o urządzenia 

i cały majątek Klubu.

OŚWIADCZAM, że znany jest mi statut KLUBU SPORTOWEGO „KORONA”

Deklaruję aktywne uczestnictwo w sekcji ......................................................................................

Kraków, dnia ...................................... ............................................
podpis

Oświadczam, że będę ponosić pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mi sprzęt 
osobistego wyposażenia, jak również za urządzenia i majątek Klubu uszkodzony lub 
zniszczony przeze mnie.

............................................
podpis członka Klubu

PRZYJĘTY NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO KS „KORONA” UCHWAŁĄ ZARZĄDU KLUBU 

NR ................................      Z DNIA ..........................................

..............................................................
ZA ZARZĄD

DEKLARACJA CZŁONKA UCZESTNIKA
(DO LAT 16)

NAZWISKO I IMIĘ ..........................................................................

DATA URODZENIA ..........................................................................

ADRES ...........................................................................................

SEKCJA ..........................................................................................

Jako członek uczestnik Klubu Sportowego „KORONA” w Krakowie zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
2. Propagowania haseł i idei Klubu oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
3. Popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,
4. Przestrzegania zasad moralności oraz etyki sportowej,
5. Regularnego opłacania ustalonych przez władze Klubu składek członkowskich,
6. Przyczyniania się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia w społeczeństwie idei

sportu i wychowania fizycznego,
7. Dbania o powierzony mi sprzęt osobistego wyposażenia jak również o urządzenia 

i cały majątek Klubu.

OŚWIADCZAM, że znany jest mi statut KLUBU SPORTOWEGO „KORONA”

Deklaruję aktywne uczestnictwo w sekcji ......................................................................................

Kraków, dnia ...................................... ............................................
podpis

Oświadczam, że będę ponosić pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mojemu
dziecku sprzęt osobistego wyposażenia, jak również za urządzenia i majątek Klubu 
uszkodzony lub zniszczony przez niego.

............................................
podpis rodzica lub opiekuna

PRZYJĘTY NA CZŁONKA UCZESTNIKA KS „KORONA” UCHWAŁĄ ZARZĄDU KLUBU 

NR ................................      Z DNIA ..........................................

..............................................................
ZA ZARZĄD




