
Wniosek o przyjęcie do KLUBU MORSKIEGO HORN 
 

 Proszę o przyjęcie do Klubu Morskiego HORN 
 
Imię i Nazwisko ……………………………………………………......… Podpis ……………………….……. Data ………..................………  
 

Deklaracja członkowska KLUBU MORSKIEGO HORN 
Imię i Nazwisko:  …………………………..………….......................................................……………………………………….................………………..….  
Adres zamieszkania: …………………….…………………………………………………..……...............……………………………….……...............................……  
Telefon: ……….......…………. Komórkowy ………....................……………. e-mail:  …….......................………………............................…..  
Data i miejsce urodzenia: ……….................................................................................…………………………..……………….................……..  
 
Stopień żeglarski: ……………..............................…………..........................................….. data wydania ……………………..…….….………..….  
Żeglarskie plany kształcenia i rozwoju: …………………………………………….............……………….............................………………………….…..…..  
Inne uprawienia sportowe, rekreacyjne, turystyczne, pedagogiczne: …..........……………..…...................…………………………...…… 
……………………………………………………………….............................………………………………………………………………………..…………..……………….…...  
Zainteresowania żeglarskie (także akweny): ……………………………………………………….…..............................……………………….…... 
……………………………………………………………………………………...........................................................................……………..………………….…..  
Zainteresowania poza żeglarskie: ……………………………………………...........................................................………………….…………… 
………………………………………………………………………………..............................……………………………………………..…………………………………………..  
Posiadany sprzęt żeglarski (w dyspozycji): ……………………………………………………………………............................……………………..…………….  
Preferowane akweny żeglugi: ……………………………………………….............................................................……………………………..…………….. 
 
 
Podpisy osób wprowadzających: 1. ……………………………………….................……... 2. …………….............................….…………………………..  
 
Decyzja Zarządu Klubu: …………………………………………………….……………………….. Podpisy: ………….........................................……………..….  
 
….……............................................................................……… ……......................…………………..…….. data ………………………………………  
 
 

Wyciąg ze statutu: 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego 

przedstawiciela. 
3. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Klubu. 
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch 

członków Klubu z min. 3-letnim stażem.  
5. Nowo przyjęty członek Klubu winien dokonać wpłaty wpisowego i pierwszej składki członkowskiej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji o 

przyjęciu w poczet członków Klubu. W przypadku nie dokonania opłaty w ww. terminie członkostwo w Klubie ustaje automatycznie. 
6. Nowo przyjęty członek Klubu nabywa pełnie praw i obowiązków po dokonaniu wpłaty wpisowego i składki członkowskiej. 

§ 13 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego, 
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu, 
c) uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Klub, 
d) reprezentowania Klubu na spotkaniach środowiskowych, zawodach, imprezach sportowych, konferencjach, szkoleniach, spotkaniach 

ogólnokrajowych i międzynarodowych, 
e) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i na uzgodnionych warunkach, 
f) korzystania z innych przywilejów wynikających ze statutu i uchwał władz Klubu. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
a) aktywnego realizowania celów statutowych Klubu, 
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 
c) regularnego opłacania składek w terminie do końca marca bieżącego roku i innych świadczeń na rzecz Klubu, 
d) strzeżenia godności członka Klubu poprzez przestrzeganie norm etycznych i obyczajowych, a także dbanie o mienie Klubu, 
e) samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez udział w kursach w zakresie żeglarstwa i dziedzin pokrewnych. 

§ 14 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w §13, pkt 1a, posiada inne prawa członka zwyczajnego. 
2. Członek wspierający posiada obowiązki członka zwyczajnego. 

 


