
 

 

 
KROŚNIEŃSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW  KTC KROSNO  

 

       Z a r z ą d 

K T C  K r o s n o 

 w  K r o ś n i e 

        

DEKLARACJA KANDYDATA  

NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 
 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Krośnieńskiego 

Towarzystwa Cyklistów.  

Jednocześnie oświadczam, iż: 

a) znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów,  

b) zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów 

oraz przestrzegania uchwał i postanowień Zarządu Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów,  

c) zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach 

i w wysokości ustalonej przez Zarząd Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, 

d) nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i jestem w stanie zdrowia i kondycji, które 

umożliwiają mi aktywny udział w treningach, rajdach, przejazdach rowerowych i innych 

formach aktywności fizycznej. 

 

...........................................................    ....................................................... 

 miejscowość i data      podpis kandydata  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. DANE OSOBOWE 

1. Nazwisko ......................................   2. Imiona ............................................................... 

3. Data urodzenia ............................ 

4. Nr PESEL:  

 
 
5. Nr telefonu ...................................... 6 Adres e-mail ....................................................... 

7. Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

                                                 miejscowość 

 

........................................................................................................................................... 
                                   ulica                                                             kod                                     poczta 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych osobowych 

w przypadku wystąpienia zmian. 

  

           

 



 

 

II. ZGODY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną z art. 13 RODO. 

  
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 

119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KTC moich danych osobowych, w tym na przesyłanie mi 

informacji drogą elektroniczną na podany adres e-mail’owy w związku z przyjęciem mnie do grona członków KTC. 

Dane osobowe i wizerunek będą przechowywane na stronie internetowej www.ktc.org.pl oraz w mediach 

społecznościowych do chwili cofnięcia zgody. 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas treningów, rajdów, przejazdów i zawodów sportowych 

organizowanych przez KTC oraz na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów 

fotograficznych i filmowych zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas treningów 

i innych formach aktywności fizycznej organizowanych przez KTC, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji KTC oraz na 

potrzeby działalności KTC. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani 

terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Mój wizerunek nie 

może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich 

dóbr osobistych. 

 

..................................................................    ...................................................................... 

 miejscowość i data      podpis kandydata  

 

III. DECYZJA ZARZĄDU KTC KROSNO 

Uchwałą Zarządu nr ……..…... z dnia ……………………… Krośnieńskiego Towarzystwa 

Cyklistów postanowiono przyjąć ………............................................... na członka 

zwyczajnego Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów. 

 
..........................................                                        ................................................ 

 Wiceprezes KTC                                                                         Prezes KTC   

________________________________________________________________________________________ 
 
IV. ADNOTACJA ZARZĄDU KTC KROSNO 
 
Wpis do rejestru członków – data .............................   nr ................................... 
________________________________________________________________________________________ 
 

Skreślenie z rejestru członków – data ....................... 

Z powodu:1 

1. Rezygnacja z powodu - Np. wyjazdu, choroby, inne, określić jakie.  

2. Nie opłacanie składek. 

3. Nie branie czynnego udziału w życiu Towarzystwa, np.: 

a) nie branie udziału w imprezach organizowanych przez KTC Krosno, 

b) unikanie comiesięcznych zebrań, 

c) unikanie treningów w grupie, 

4. Łamanie – niestosowanie się do STATUTU KTC Krosno.  
 

                                                           
1
 Zaznaczyć lub opisać przyczynę skreślenia 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.ktc.org.pl/

