WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO
Na podstawie § 7 regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącego egzaminów stwierdzających posiadanie
kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego proszę o nadanie patentu strzeleckiego w następujących dyscyplinach:

karabin

pistolet

strzelba gładkolufowa

PESEL

Numer telefonu komórkowego

Nazwisko

Imię pierwsze

Imię drugie

Data urodzenia (dd–mm-rrrr)
-

Miejsce urodzenia

-

Adres zamieszkania: ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Miejscowość

Poczta

-

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy orzeczenie o nadaniu patentu
Numer domu

Kod pocztowy

Nr mieszkania

ma być wysłane na inny adres niż adres zamieszkania): ulica

Miejscowość

Poczta

•
•
•
•
•
•

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Art. 7 pkt. 5 ustawy z 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i regulaminów strzeleckich oraz warunków uprawiania sportu strzeleckiego
określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego;
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Do wniosku załączam kopię dowodu wpłaty za egzamin na patent strzelecki.

miejscowość, data ………………………………………………..

ORZECZENIE lekarza medycyny sportowej:

podpis wnioskodawcy……………………………………………….

Oświadczenie kierownika klubu:

Stwierdzam, że stan zdrowia
wnioskodawcy umożliwia bezpieczne
uprawianie sportu strzeleckiego.

Oświadczam, że nasz klub jest członkiem Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego, a wnioskodawca
należy do naszego klubu od ………………………….
i odbył szkolenie wstępne z posługiwania się bronią
sportową oraz został zapoznany z obowiązującymi
przepisami i regulaminami.

………………………………
miejscowość, data

………………………
pieczęć klubu

……………………………………
podpis i pieczęć lekarza

………………….………………………………
data, podpis i pieczęć kierownika klubu

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Orzeczenie Komisji Licencyjnej PZSS

Stwierdzam, zaliczenie egzaminu na patent strzelecki
w zaznaczonych dyscyplinach, zgodnie z § 9 Regulaminu
egzaminów dopuszczających do uprawiania sportu
strzeleckiego

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego orzeczeniem z dnia …………………………….
nadała wnioskodawcy PATENT STRZELECKI
stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do
uprawiania sportu strzeleckiego w następujących
dyscyplinach:

pistolet

karabin

strzelba gładk.

pistolet

karabin

strzelba gładk.

Protokół Nr ……………………………….. pozycja …………….
………………………………………………………………….
data i podpis sekretarza komisji egzaminacyjnej

…………………..………
data

……………………..…….
podpis

