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KLUB WYSOKOGÓRSKI W BYDGOSZCZY  
CLUB DE HAUTE MONTAGNE á BYDGOSZCZ 

 
ZRZESZONY    W    POLSKIM    ZWIĄZKU    ALPINIZMU 
MEMBRE de l’ASSOCIATION POLANAISE d’ALPINISME 

 
 

ul. P.E. Strzeleckiego 6/12  85-796 BYDGOSZCZ        www: http://www.kw.org.pl/          email:klub@kw.org.pl   
 

 
Bydgoszcz, dnia ………………………………. r. 

 
Deklaracja wstąpienia  

do Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy  
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….. 

Zdjęcie należy 
 przesłać jako 

 załącznik 
 w formacie JPG 

w rozmiarze  
300x375 pikseli 

Data i miejsce 
urodzenia: ………………………………………………………………………….. 

Adres 
zamieszkania: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Adres do 
korespondencji: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………….. 

ICE - Osoba do 
powiadomienia w 
razie wypadku 
oraz jej dane 
kontaktowe 
(adres, telefon): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Kwalifikacje 
turystyczne 
/wspinaczkowe 
(ważniejsze 
przejścia): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Rok rozpoczęcia 
działalności 
wspinaczkowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Wysokogórskiego w 
Bydgoszczy w charakterze członka sympatyka/rzeczywistego1. Moimi członkami 
wprowadzającymi są2: 
 

1. …………………………………………………… nr …………….. 

2. …………………………………………………… nr …………….. 
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Zobowiązuję się do przestrzegania  statutu, przepisów i regulaminów Klubu 
Wysokogórskiego oraz Polskiego Związku Alpinizmu, a także ochrony przyrody górskiej. 
 
Oświadczam, że podane informacje są złożone dobrowolnie i są zgodne z rzeczywistością. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu klubowych oraz 
opublikowania podstawowych3 danych ze zdjęciem na stronie klubu. 
 
 
 
 

………………………..……….…………………………... 
Data i podpis kandydata 

 
 
 
 

…………………….…………………………... 
Podpis członka wprowadzającego (1) 

…………………….…………………………... 
Podpis członka wprowadzającego (2) 

 
 
 
 
Informacje dla kandydatów 

• Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji i wydrukowanie jej dwustronnie na 1 kartce papieru oraz o 
wklejenie zdjęcia lub przesłanie na adres poczty z tytułem wiadomości „legitymacja KW, imię nazwisko”. 

• Statut KW Bydgoszcz do wglądu na stronie klubu. 
• Stając się członkiem KW Bydgoszcz akceptujesz Statut KW Bydgoszcz i zobowiązujesz się do jego 

przestrzegania. 
• W przypadku niepełnoletniego kandydata wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów 

napisana odręcznie lub na formularzu dostępnym na stronie klubu. 
• Informacja o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zostanie 

przesłana na adres e-mail podany w podaniu po przeprowadzeniu głosowania i otrzymaniu składki za dany 
rok kalendarzowy. 

 

 

 

 

Wypełnia KW Bydgoszcz: 

Przyjęto do Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy uchwałą Zarządu z dnia: ………………………………………… 

Wydano legitymację numer: ………………………………………… 

 

…………………….…………………………... 
Data i podpis sekretarza KW Bydgoszcz 

 
                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 W przypadku składania podania na członka rzeczywistego należy podać nazwisko, imię i nr legitymacji dwóch 
członków rzeczywistych KW Bydgoszcz oraz ich podpisy. 
3 Za dane podstawowe  uważa się imię i nazwisko członka.  


