Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wola w Woli
Ul. Pszczyńska 7, 43-225 Wola
NIP 6380005543
REGON 27630081100000
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA/UCZESTNICTWA
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „SOKÓŁ” WOLA w Woli
CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA (MIEJSCOWOŚĆ)

ZAMIESZKAŁY

KOD POCZTOWY

ULICA I NUMER DOMU/LOKALU
-

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

NUMER PESEL

NR. DOWODU OSOB. /LEGITYMACJA SZKOL.

NUMER TELEFONU/ NUMER TELEFONU OPIEKUNÓW

ADRES EMAIL

Oświadczenie wnioskodawcy
a)
Oświadczam, że znany mi jest Statut Klubu Sokół Wola oraz Regulamin Członkowski.
b)
Deklaruję wstąpienie do Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola w Woli.
c)
Zobowiązuję się do opłaty miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej przez władze statutowe LKS Sokół Wola.
d)
Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby
realizacji celów statutowych LKS Sokół Wola w Woli zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U.
nr. 133 poz. 883 z póz. Zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.
Załączniki do deklaracji:
a)
Dowód wpłaty na konto LKS Sokół Wola tytułem wpisowego
b)
Dowód wpłaty na konto LKS Sokół Wola składki członkowskiej
DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI

PODPIS WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIAJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECKA
Oświadczenie ustawowych przedstawicieli wnioskodawcy:
a)
My niżej podpisani, ustawowi przedstawiciele wnioskodawcy, wyrażamy zgodę na wstąpienie syna/córki do LKS Sokół Wola
b)
Oświadczamy, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach sportowych LKS Sokół Wola
OPIEKUN – IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

CZĘŚĆ C – WYPEŁNIA KLUB
Przyjęty uchwałą Zarządu dnia:

Nr Legitymacji Członkowskiej
LKS ”S”/………./………/20…… r.

*Prosimy o dostarczenie do klubu tylko deklarację bez regulaminu

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wola w Woli
Ul. Pszczyńska 7, 43-225 Wola
NIP 6380005543
REGON 27630081100000
REGULAMIN CZŁONKOWSKI
Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola w Woli

§1
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wola (zwany dalej Klubem) zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego
regulaminu.
§2
Prawa i obowiązki członków LKS Sokół Wola określono w statucie Klubu z dnia 22.01.2018 r.
§3
Członkowie Klubu dzielą się na:
a)
b)
c)

Zwyczajnych
Nadzwyczajnych
Uczestników
§4

1.
2.

Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
Przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§5

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1.
2.
3.

Brać czynny udział w imprezach sportowych, używać godła, flagi i barw klubowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia.
Korzystać bezpłatnie z obiektów sportowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu i na warunkach określonych
przez członka Zarządu.
§6

Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:
1.
2.
3.
4.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Klubu.
Przestrzegać statutu i uchwał Władz Klubu.
Opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu podjętej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Brać czynny udział w działalności Klubu.
§7

1.
2.

Członkami Nadzwyczajnymi Klubu mogą być: osoby prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane współdziałaniem z
klubem.
Przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§8

Członkowie Nadzwyczajni mają prawo:
1.
2.
3.
4.

Brać czynny udział w imprezach sportowych, używać godła, flagi i barw klubowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia.
Korzystać bezpłatnie z obiektów sportowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu i na warunkach określonych
przez członka Zarządu.
Udzielać pomocy fizycznej i materialnej Klubowi.
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5.

Umieszczanie reklam na obiekcie sportowym na mocy uchwały Zarządu Klubu, na warunkach określonych w uchwale.
§9

Do obowiązków Członków Nadzwyczajnych należy:
1.

Przestrzegać Statutu Klubu i stosowanie si ę do uchwał Władz Klubu.
§ 10

1.
2.
3.
4.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat osoby niepełnoletnie.
Przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 3 § 11
Przyjęcia osób niepełnoletnich dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia, złożonego z jednoczesną zgodą
jednego z opiekunów prawnych.
Uczestnikom przysługują prawa jak członkom zwyczajnym za wyjątkiem: głosu stanowiącego czynnego i biernego prawa
wyborczego.

§ 11
Obowiązkami uczestnika są:
1.
2.
3.
4.

Przestrzeganie Statutu i uchwał Władz Klubu.
Poszanowanie barw, godła i flagi Klubu.
Pomoc w organizowanych przez Klub przedsięwzięciach.
Opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu podjętej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 12

Członkostwo wygasa wskutek:
1.
2.

3.
4.

Wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych i materialnych
wobec Klubu.
Skreślenie z listy członków Klubu przez Władze Klubu za:
a. Niepłacenie składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy.
b. Nieprzestrzeganie Statutu Klubu
c. Naruszenie dobrego imienia Klubu
d. Brak szacunku dla barw, godła i flagi Klubu.
Rozwiązania Klubu.
Śmierci członka.
§ 13

Osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej, opłacenia wpisowego oraz
opłacenia składki. Składki opłacić można przelewem na konto Klubu
BS w Miedźnej nr 39 8446 0006 2011 0003 6168 0001.
§ 14
Wysokość miesięcznej składki ustalono uchwałą Zarządu Klubu na kwotę nie mniejszą niż 5 zł, oraz rocznie nie mniejszą niż
60 zł.
§ 15
Wysokość wpisowego ustalono uchwałą Zarządu na kwotę 10 zł.
§ 16
Członek klubu otrzyma legitymację członkowską, w której zawarty będzie numer Pesel. Legitymacja ważna będzie wraz z
dokumentem tożsamości.
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§ 17
Osoba posiadająca ważną legitymację członkowską uprawniona jest do wejścia na zawody sportowe bezpłatnie lub wykupują cegiełkę
na rzecz Klubu.
§ 18
W szczególnych przypadkach kandydat do członkostwa w Klubie może poprosić Zarząd o zwolnienie ze składki członkowskiej.
Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Klubu.
§ 19
1.
2.
3.

Prawo zmian treści regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Klubu.
Zaktualizowane wersje regulaminu członkowskiego publikowane będą na stronie internetowej Klubu.
W przypadku braku akceptacji tych zmian członkowi klubu przysługuje prawo wystąpienia z klubu bez zachowania 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klubu. Prawo to przysługuje jedynie w
terminie pierwszego miesiąca od wprowadzenia zmian.
§ 20

Zarząd Klubu zastrzega sobie praw do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

Z poważaniem
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wola

**Regulamin przeznaczony dla kandydata na członka klubu

