
 

 
                           POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA 
                                                          ul. Konduktorska 4 lok. 10 
                                                          00-775 Warszawa 
                                                          biuro@pstt.pl 
 
 
 

Deklaracja Członkowska Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa 
 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa z siedzibą w 
Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 10 w charakterze:  
1. członka zwyczajnego - □  
2. członka wspierającego- □  
 
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie.  
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka 
Stowarzyszenia.  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów 
Tenisa oraz Polski Związek Tenisowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu na stopień instruktora tenisa. 
Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 

Warszawa, dn.…………………………  ………………………….  
(podpis)  

 
Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską na 
konto bankowe nr: 09 2030 0045 1110 0000 0398 1890 pod rygorem unieważnienia członkostwa (§ 13 
pkt) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (§ 19 pkt) Statutu)  
 
Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)  
 
1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………….  

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………..………… 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………..…………………...  

4. Seria i numer dowodu osobistego………………………………………..…………………...  

5. PESEL……………………………………………………………….…………………...  

6. Telefon…………………………………………………………………….…………………...  

7. E-mail…………………………………………………………………………...…………………...  

8. Stopień:   □- instruktor,  □- trener II kl.,  □- trener I kl.,  □- mistrzowski  

 
Uchwała Zarządu  
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .............................. z dnia................................. Pan/Pani 
.................................................................................... został(a) przyjęty(a)  
w poczet Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa w charakterze Członka Zwyczajnego/ Wspierającego.  
Warszawa, dn………………………………     

..............................  
podpis 1. Prezesa Zarządu  
 
...............................  
podpis 2. Członka Zarządu 
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