
Krótka informacja dla (nowych) członków: 
 
 
Jako członek klubu ________________________ mają Państwo możliwość korzystania z 
następujących ofert sportu masowego:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dodatkowo mogą Państwo zostać członkiem naszego oddziału i korzystać z jego ofert. 
Członkami oddziałów mogą Państwo zostać tylko wtedy, gdy są Państwo członkami klubu.  
 
Ponadto, wraz z członkostwem nabywają Państwo aktywne i bierne prawo wyborcze w 
naszym klubie.  
 
Klubowa składka członkowska wynosi ___________ euro � miesięcznie � rocznie 
 
Składka członkowska na oddział __________________________________________ 
 
wynosi dodatkowo  ___________euro � miesięcznie � rocznie. 
 
� Składki członkowskie klubowe oraz na rzecz oddziału będą opłacane wspólnie  
 
       � miesięcznie,  
       � kwartalnie,  
       � co pół roku lub 
       � raz do roku. 
 
� Składki członkowskie klubowe oraz na rzecz oddziału będą opłacane oddzielnie  
 
� Klubowa składka członkowska będzie opłacana 
        � miesięcznie,  
       � kwartalnie,  
       � co pół roku lub  
       � raz do roku. 
 
� Składka członkowska na rzecz oddziału będzie opłacana 
       � miesięcznie,  
       � kwartalnie,  
       � co pół roku lub  
       � raz do roku. 
 
� Składka członkowska będzie uiszczana poprzez debetowanie bezpośrednie.  
 
� Mają Państwo wybór uiszczania składki członkowskiej w następujący sposób: 
 
       � poprzez debetowanie bezpośrednie 
       � przelewem 
       � zleceniem stałym. 
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Mogą Państwo wypowiedzieć członkostwo w następujący sposób:  
Należy złożyć nieformalny wniosek pisemny na następujący adres: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Wypowiedzenie członkostwa w klubie możliwe jest na  
 
 � _____ tygodni przed końcem kwartału  
 � _____ tygodni przed końcem półrocza 
 � _____ tygodni przed końcem roku kalendarzowego 
 � _____ tygodni przed końcem roku od chwili wstąpienia do naszego klubu.  
 
 � ________________________________________ 
 
Wypowiedzenie członkostwa w oddziale ___________________ możliwe jest na 
 

� _____ tygodni przed końcem kwartału  
 � _____ tygodni przed końcem półrocza 
 � _____ tygodni przed końcem roku kalendarzowego 
 � _____ tygodni przed końcem roku od chwili wstąpienia do naszego klubu.  
 
 � ________________________________________ 
 
 
Potrzebujemy od Państwa podanych w wniosku o członkostwo danych osobowych w 
celach administracyjnych, do rozliczania składek oraz w celu zapraszania Państwa na 
nasze zebrania członkowskie wzgl. w celu informowania Państwa odnośnie naszych ofert. 
Oczywiście, Państwa dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych i nie 
będziemy ich przekazywać osobom trzecim. 
 


