................................................................
(miejscowość i data)

Zarząd Koła Łowieckiego
„MAZURY”
w Węgorzewie

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE NA STAŻ*

Wnoszę o przyjęcie mnie na staż* w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie.
MOJE DANE PERSONALNE:
1) Imię .................................................. 2) Nazwisko ................................................................
3) Data urodzenia ......................................... 4) Miejsce urodzenia ............................................
5) Imiona rodziców ..............................................................
6) PESEL ....................................... 7) Nr dowodu/paszport .......................................................
8) Wykształcenie, zawód wyuczony ...........................................................................................
9) Miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu/branża) …...................................................................
...................................................................................................................................................
10) Adres stałego zamieszkania:
Ulica ............................................................. Miejscowość ...........................................................
Kod pocztowy ........................ Poczta ............................................ Powiat .....................................
Kraj .................................... Nr tel.: stacjonarny/komórk. .............................../..............................
e-mail .........................................................................................................................................

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami) do celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego.

................................................................
(data i podpis)

___________________
* staż niezbędny do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w rozumieniu art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 (i nast.) uchwały Nr 41/2007 Naczelnej
Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (z późniejszymi zmianami).

UCHWAŁA
Zarządu Koła Łowieckiego „MAZURY” w Węgorzewie
z dnia …………………………………………….
w sprawie przyjęcia na staż

Działając na podstawie § 64 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz § 2 ust. 1 uchwały
nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania
stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania,
Zarząd Koła Łowieckiego „MAZURY” w Węgorzewie
postanawia
1. Przyjąć na staż w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie Kol. .........................................................
2. Opiekunem stażysty w trakcie odbywania stażu wyznaczyć Kol. .........................................................,
członka Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie.

Pieczęć Koła

................................................................
(Za Zarząd Koła – podpisy dwóch członków Zarządu)

Informacja o wpisaniu do rejestru stażystów
Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach w dniu ................................. pod nr .....................................
wpisał do rejestru stażystów Kol. ....................................................................................................

..................................................
Za Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach

___________________
Uwagi: druk wniosku o przyjęcie na staż opracowano na potrzeby Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie i Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na podstawie wzoru,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
(z późniejszymi zmianami).

