Stowarzyszenie Morsów Gdyńskich
Im. Jana Bobczyka

DEKLARACJA
Nazwisko i imię ......................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................
Pesel ...................................................... E – mail ..........................................................................
Tel komórkowy .............................................
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z zimową kąpielą, oraz że uczestniczę
w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na kąpiele w zimnej wodzie. Przyjmuję do
wiadomości, że jeśli poczas kąpieli w zimnej wodzie doznam uszczerbku na zdro wiu, nie wniosę
żadnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Morsów Gdyńskich im. Jana Bobczyka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością
Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. Z 2002 r.
Nr 101. poz. 926 z późn. zm. )
Data ........................................................................................................ Podpis ...............................................

INFORMACJE OGÓLNE

Deklaracja jest oświadczeniem woli przystąpienia do Stowarzyszenia Morsy Gdyńskie im. Jana
Bobczyka.
Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest zapoznanie się z treścią, wypełnienie i podpisanie
DEKLARACJI oraz opłacenie wpisowego oraz składki członkowskiej.
Jednorazowe wpisowe w wysokości 50 PLN i składkę w wysokości 50 PLN za sezon 2017/2018 należy
wpłacić na konto Stowarzyszenia Morsów Gdyńskich im. Jana Bobczyka ul. Śnieżna 1,
81- 577 Gdynia, nr 81 1440 1084 0000 0000 0679 7288.
Opłacenie składki członkowskiej jest niezbędnym warunkiem do korzystania ze składników
materialnych i finansowych oraz udziału w spotkaniach Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
Statut Stowarzyszenia w wersji elektronicznej znajduje się na stronie www.morsygdynskie.pl
KĄPIELE

Każdy z pełnoletnich członków Stowarzyszenia ma prawo korzystać z domku kąpielowego na plaży
w Gdyni, według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są przed kąpielą do odnotowania swojej obecności
w zeszycie, który znajduje się w domku kąpielowym.
W domku należy zachować czystość i porządek i dbać o tam znajdujący się majątek Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste członków pozostawione w domku
kąpielowym.
Uwaga ! Członkom Zarządu Stowarzyszenia oddajemy wypełnioną deklarację!

