Polski Związek Tenisowy
Deklaracja Nr ............
Przystąpienia do Polskiego Związku Tenisowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Tenisowego
w ....................................
Zarząd (wnioskodawca)
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. w ....................................................................
zgodnie z paragrafem ...... rozdział ....... Statutu Wojewódzkiego Związku Tenisowego w................... oraz
paragrafem 12 rozdział III Statutu Polskiego Związku Tenisowego prosi o (zweryfikowanie - przyjęcie) w poczet
członków (zwyczajnych, wspierających) Polskiego Związku Tenisowego za pośrednictwem Wojewódzkiego
Związku Tenisowego w................................ i zobowiązuje się do przestrzegania Statutów i Regulaminów Polskiego
Związku Tenisowego oraz Wojewódzkiego Związku Tenisowego w ........................................... wnioskując zarazem
o wpisanie do ewidencji członków.
Wnioskodawca uzyskał rejestrację w ......................................... w ................................. decyzją nr . ............ z dnia
...........................
lub rejestrację sądową nr .................................. z dnia ........................... w Sądzie ....................
w .....................................................................
PIECZĄTKA

Osoba funkcyjna wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko ....................................
2. Imię i nazwisko .....................................
1. .................................... (podpis)
2. .................................... (podpis)

Prezes

.............................(podpis)

Załączniki: 1.Statut/Umowa Spółki; 2.Aktualny wypis z rejestru
Zarząd Wojewódzkiego Związku Tenisowego w dniu ........................... (zweryfikował, przyjął) na członka
(zwyczajnego, wspierającego)
..........................................................................................................................
i wnosi o przyjęcie i wpisanie do ewidencji Polskiego Związku Tenisowego.
..................................................

.............................................
Sekretarz

..........................................
Pr ezes
PIECZĄTKA

Zarząd Polskiego Związku Tenisowego uchwałą z dnia .................................. 20.......r. przyjął i wpisał do ewidencji
Polskiego Związku Tenisowego pod numerem .................................................................................... ......................
............................................................................................................. jako członka (zwyczajnego, wspierającego).

Warszawa dnia ................ 20..... r.

Pieczęć PZT

..........................................
Wiceprezes PZT

KARTA EWIDENCYJNA
1. ..................................................................................................................................................
(dokładny adres członka)
2. .............................................................
Nr konta bankowego

...............................................................................
Nr telefonu, adres e-mail

3. ..............................................................
NIP

..............................................................................
Regon

4. ..................................................................................................................................................
(dokładny adres obiektu, stan prawny obiektu)
5. ..................................................................................................................................................
(Nazwiska i imiona osób funkcyjnych)
6. ..................................................................................................................................................
(Imiona i nazwiska kadry trenersko - instruktorskiej)
6. Wykaz Zasłużonych Działaczy KF, Zasłużonych Mistrzów Sportu, Mistrzów Sportu,
Medalistów Olimpijskich, Uniwersjady, Mistrzostw Świata, Europy, Polski.
Imię i nazwisko
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Tytuł odznaczenia
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Rok nadania
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

7. Liczba licencjonowanych zawodników, kobiet .................... mężczyzn ......................................
8. Liczba sędziów ..................................................
9. Liczba posiadanych kortów

– otwartych ...........................
– krytych .............................
..........................................
(podpis osoby funkcyjnej)

Kontrola opłacania składek członkowskich
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

