
KARTA CZŁONKOWSKA………… 

Nr PESEL                                     wydana dnia…………………………. 

           

 

ZARZĄD 

AUTOMOBILKLUBU PODLASKIEGO  

w Białymstoku 

 

DEKLARACJA 

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Automobilklubu Podlaskiego w Białymstoku. 

NAZWISKO, IMIĘ ……………………………………………………………………………………………….. 

DATA I MIEJSCE URODZENIA ………………………………………………………………………………... 

ADRES…………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONY……………………E-MAIL…………………….ZAWÓD…………………..…………………….. 

Deklaruję chęć działania na rzecz: 

 kartingu  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 sportu samochodowego  turystyki 

 

Uzasadnienie wstąpienia: …………………………………………………………………………………………. 

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

Rekomendacja członka wprowadzającego nr 1: 

………………………………………………………….   leg. członkowska nr …………………… 

imię i nazwisko rekomendującego    podpis 

 

Rekomendacja członka wprowadzającego nr 2: 

………………………………………………………….   leg. członkowska nr …………………… 

imię i nazwisko rekomendującego    podpis 

 

Oświadczam, że znane mi są prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Automobilklubu Podlaskiego i zobowiązuję się do ich 

spełnienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
Zgodnie z art. 13 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 

informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Automobilklub Podlaski z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000036065, 

NIP 5420202428, REGON 00085057200000, adres: ul. J. K. Branickiego 19, 15-085 Białystok, e-mail: sekretariat@ap.bialystok.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Automobilklub Podlaski; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych; 

4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania członkostwa; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania Karty Członkowskiej Automobilklubu Podlaskiego. 

 
Zgodnie z przepisami 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.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:  

 Marketingowych - przesyłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub poprzez wiadomość SMS informacji  

o wydarzeniach i akcjach promocyjnych Automobilklubu Podlaskiego. 

 Przekazania Polskiemu Związkowi Motorowemu (PZM) lub podmiotom będącym własnością PZM lub w nim zrzeszonych - celem nadania 

uprawnień w ramach programu Show your card, wydania karty oraz uczestnictwa w innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, 

związanych z przynależnością do organizacji zrzeszonej w PZM. Dane te będą wykorzystywane w związku z programem Show your card do celów 

statystycznych i kontrolnych, jak również do informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności  

do organizacji zrzeszonej w Polskim Związku Motorowym (PZM). 

 Uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Automobilklub Podlaski.  

 

Białystok, dnia ………………………………                …………………………………… 
                            (własnoręczny podpis) 

DEZYZJA ZARZĄDU……………………… 

DATA ……………………………….............. 

PODPIS PREZESA …………………………. 

 

Pierwszą składkę członkowską i wpisowe należy uiścić w terminie jednego miesiąca od chwili przyjęcia przez Zarząd. Kolejne 

składki należy opłacać do 31 marca za dany rok kalendarzowy. 

 
 
 



 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

 Członkowie Klubu dzielą się na:  

1. zwyczajnych,  

2. honorowych,  

3. wspierających.  

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która popiera cele i zadania Klubu, a nadto spełnia warunki:  

a) osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, złożyła pisemną deklarację o wstąpieniu do Klubu, wpłaciła wpisowe i 

składki członkowskie,  

b) małoletni: 

• w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych i spełniających inne warunki określone w ust. 1a, 

• w wieku do lat 16 mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mający zgodę ustawowych przedstawicieli i spełniają inne 

warunki określone w ust. 1a. Osobom tym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz nie mogą brać udziału w głosowaniu 

na Walnych Zebraniach Członków.  

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.  

 

§ 10 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnych deklaracji.  

2. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu. 

 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:  

• czynnego i biernego prawa wyborczego,  

• zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach Klubu,  

• korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub,  

• korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,  

• reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu, 

• udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub,  

• odwoływania się od decyzji władz Klubu.  

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu 

stanowiącego na zebraniach członków Klubu. 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:  

• brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

• terminowo opłacać składki członkowskie,  

• chronić własność Klubu jako wspólne dobro,  

• dbać o dobre imię Klubu,  

2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu. Członkowie honorowi zwolnieni 

są z obowiązku płacenia składek członkowskich.  

3. Członkowie wspierający obowiązani są realizować zadeklarowane świadczenia. 

 

§ 13 

Członkostwo ustaje wskutek:  

1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,  

2. zgonu członka Klubu,  

3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  

4. pozbawienia godności Członka Honorowego przez Walne Zebranie Członków Klubu.  

5. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieopłacenia składek w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia,  

6. wykluczenia z Klubu przez Zarząd za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz 

Klubu albo w razie prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu członka praw publicznych.  

 

§ 14 

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące 

wyróżnienia:  

1. pochwałę na piśmie,  

2. dyplom,  

3. Odznakę Honorową Klubu,  

4. odznaki honorowe związków stowarzyszeń oraz regionalne, 

5. odznaczenia państwowe.  

§ 15 

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu Zarząd 

Klubu może nakładać na członka zwyczajnego następujące kary:  

• 1.upomnienie, 

• 2.zawieszenie na okres od 6 miesięcy do 1 roku w prawach członka Klubu,  

• 3.wykluczenie.  

2. Ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić najwcześniej po upływie 1 roku od daty wykluczenia.  

 

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


