
Deklaracja Członkowska i oświadczenie Klubu WZPS w Lublinie

.................................................................... ...............................................................................
pieczątka klubu miejscowość i data

Działając w imieniu i na rzecz Klubu Sportowego:

pełna nazwa klubu zgodna ze statutem / umową spółki

działającego w oparciu o statut / umowę spółki * oraz wpisanego do rejestru:

(nazwa / rodzaj rejestru): .................................................................................................................................................................................

prowadzonego przez (nazwa organu rejestrującego): .................................................................................................................

wpisanego w dniu (data wpisu do rejestru): ............................... pod numerem: ...................................................... ,

mającego swoją siedzibę w: ....................................................................................................................................................................... ,

ulica, nr budynku i lokalu

kod pocztowy oraz miejscowość (poczta)

niniejszym wnosimy o przyjęcie ww. Klubu Sportowego w poczet członków zwyczajnych  Wojewódzkiego
Związku Piłki Siatkowej w Lublinie oraz za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie
o przyjęcie ww. Klubu Sportowego w poczet członków zwyczajnych  Polskiego Związku Piłki  Siatkowej w
Warszawie.

Równocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutów Wojewódzkiego Związku
Piłki Siatkowej w Lublinie oraz Polskiego Związku Piłki  Siatkowej w Warszawie, Europejskiej  Konfederacji
Siatkówki (CEV) z siedzibą w Luksemburgu oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) z siedzibą
w Lozannie, w tym do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej przed organami ww. podmiotów oraz
przestrzegania przepisów sportowych, regulaminów, uchwał, zarządzeń i postanowień organów statutowych
WZPS w Lublinie, PZPS w Warszawie, CEV oraz FIVB.

Podpisano:

* niewłaściwe skreślić
...............................................................................................................................................................................................

pieczęć i podpisy osób upoważnionych lub czytelne podpisy osób upoważnionych z podaniem funkcji

Deklarację – Oświadczenie mogą podpisać wyłącznie osoby, które są upoważnione do reprezentowania Klubu
zgodnie z zapisami w dokumentach urzędowych Klubu (KRS, statut lub umowa spółki).

Na podstawie uchwały Zarządu WZPS w Lublinie

nr ................................. z dnia .....................................

wpisano do Rejestru Członków Zwyczajnych
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie

pod nr: ...............................................................

w dniu: ...............................................................

Lublin, dn.: ................................... ............................

Wpisano do Rejestru Członków Zwyczajnych
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Warszawie,

będących Członkami Zwyczajnymi WZPS w Lublinie
pod nr: ...............................................................

w dniu: ...............................................................

na podstawie upoważnienia PZPS w Warszawie
z dnia 21.06.2006 r.

Lublin, dn.: ................................... ............................
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