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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
IMIĘ        

NAZWISKO        

DATA URODZENIA        

MIEJSCE URODZENIA        

OBYWATELSTWO        

ADRES DO 
KORESPONDENCJI  

      

E-MAIL        

TELEFON        

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Instruktorów 

Golfa PGA Polska. 

Oświadczam, że znany jest mi Statut oraz Kodeks Etyki Stowarzyszenia i deklaruję w pełni 

realizację ich postanowień oraz regularne opłacanie składek członkowskich.  

Wybieram następujący rodzaj członkostwa: 

 członek zwyczajny 

 członek wspierający 

 

.............................. ,  dnia ……..................   ..................................................... 

        (miejscowość)  (data)      (podpis deklarującego)     

 

W przypadku przyjęcia mojej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach marketingowych i sportowych, dotyczących działalności statutowej 

Stowarzyszenia.  

..................................................... 
(podpis deklarującego)  
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Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie 

fałszywych zeznań, niniejszym oświadczam, iż nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w 

rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 roku – Kodeks karny oraz na dzień sporządzenia oświadczenia nie figuruję w 

rejestrach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością̨ na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).  

 

........................................................ 
(podpis deklarującego)     

 

 

Do wniosku dołączono: 

 Zdjęcie profilowe 

 CV 

 Uzasadnienie chęci dołączenia do Stowarzyszenia 

 Dyplom ukończenia szkolenia podstawowego PGA Polska 

 Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

W przypadku zawodowców będących członkami innych PGA dołączono również: 

 Skan karty członkowskiej PGA 

 Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego PGA oraz 
certyfikaty ukończenia innych szkoleń 

 

 

Wszystkie dokumenty należy przesłać w jednym mailu na adres biuro@pgapolska.com 

 

Adnotacja decyzji Zarządu dotycząca przyjęcia członka:  

  

…..............................................................     ………..……...................................  
 (Podpis Prezesa Zarządu) 

mailto:biuro@pgapolska.com

