Dziękujemy za zainteresowanie działalnością i przystąpieniem do naszego klubu. Zgodnie ze
statutem stowarzyszenia decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd klubu. Celem lepszego poznania się
i ewentualnego zaproszenia do członkostwa w klubie, prosimy o odpowiedź na kilka ważnych z
punktu widzenia efektywnego działania klubu pytań i przesłanie ich na adres
koordynator@entre.pl . Niezależnie od tego prosimy o wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i
przesłanie na w/w adres deklaracji członkowskiej.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Jaka jest moja przeszłość sportowa (osiągnięte najlepsze wyniki, przynależność klubowa)?
2. Jakie cele sportowe chcę osiągnąć? (planowane starty docelowe w najbliższym sezonie oraz
ogólne cele w przyszłości)
3. Czy oprócz reprezentowania klubu i poprawy wyników sportowych chciałbym
społecznie wspomagać klub w: - organizacji imprez sportowych, - pracach administracyjnych, poszukiwaniu sponsorów, - obsłudze strony internetowej, - innych działaniach na jego rzecz
(prosimy o ich wymienienie)?
5. Jednym z istotnych części działalności klubu jest wsparcie zawodników w realizacji celów
sportowych. Na jakie świadczenia, adekwatne do swoich wyników, liczysz przystępując do klubu?

Dziękujemy za informacje, w najbliższym czasie odpowiemy.
Pozdrawiamy,
Zarząd KS ENTRE.PL Team
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Deklaracja członkowska
Proszę o przyjęcie do stowarzyszenia Klub Sportowy ENTRE.PL Team.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie
zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w
działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w
celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te
dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Data: .........................

........................................................................
podpis

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...........................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................
Adres korespondencyjny: ........................................................................................................
PESEL: ...................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................

Uchwała Zarządu nr ………………………. z dnia …………………….

Zarządu Stowarzyszenia postanawia przyjąć
Panią/Pana ……………………… ...............................……………………………….........
w poczet członków stowarzyszenia Klub Sportowy ENTRE.PL Team.

Data: ……………………………… ………………………………………………………
podpisy dwóch członków zarządu
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