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Declaration of Membership for the ISB Federation Poland 
 

Wniosek o przyjęcie do „Międzynarodowego Związku Strzeleckiego-Zrzeszenie Polska” ( ISB-PL ). 
 

 

Nazwisko, tytuł  

Imię  

Data i miejsce urodzenia  

Ulica, nr domu  

Kod poczt. Miejscowosć  

Województwo  

Nr. telefonu  

E-Mail  

Członek organizacji  

 
 

Każdy nowy członek otrzyma „Międzynarodową Legitymację Strzelecką“ w cenie € 20,- jako dowód 
członkostwa oraz  „Karnet Strzałów” w cenie € 5,- jako dokumentację treningową. Koszty przesyłki  zostaną 
potraktowane jako opłata wpisowa.  Składka członkowska w wysokości € 20,- rocznie zostanie pobrana na 
początku stycznia. 

 
Zwracam się z uprzejmą prosbą o przyjęcie mnie do „Międzynarodowego Związku Strzeleckiego- Zrzeszenie 
Polska ISB-PL” jako czlonka zwyczajnego i jednoczesnie do Międzynarodowego Związku Strzeleckiego- ISB 
(ZVR 1081253192) jako członka zrzeszenia. 
 
 
1. “Międzynarodowy Związek Strzelecki - ISB” ma na celu pielęgnowanie, wspieranie, rozpowszechnianie i 
propagowanie ideii strzelectwa sportowego i jest organizacją zrzeszającą strzelców sportowych, strzelców 
mysliwskich i tradycyjnych a także zawodowych i innych legalnych posiadaczy broni. ISB-PL jest polskim 
przedstawicielem ISB (ZVR 1081253192). Wszyscy członkowie ISB-PL są automatycznie członkami zbiorowymi  
ISB.  
 
2. ISB jest ogólnodostępny i niekomercyjny, niezależny i niezwiązany z żadną organizacją polityczną  ani 
żadnym kierunkiem ideologicznym. 
 
3. Wszelkie osiągnięcia materialne i niematerialne każdego członka czynione na rzecz ISB są nieodpłatne. 
Prawa własnosci ideowej- o ile dopuszczalne- przekazuje członek Związkowi a jeżeli całkowite scedowanie 
praw jest niemożliwe – pozostawia je członek nieodpłatnie do nieograniczonego i wyłącznego użytkowania 
Związkowi. Przedmioty materialne utworzone w ramach osiągnięć na rzecz ISB będą przekazane Związkowi. 
Czlonek nie ma prawa do stawiania żadnych roszczeń z tytułu dokonanych osiągnięć na rzecz ISB. 
 
4. Wszystkie deklaracje będą traktowane poufnie w sensie ochrony danych. Wgląd poprzez innych członków 
Związku lub osoby trzecie jest niemożliwy. 
 
5. Wnioskodawca, poprzez podpisanie tego wniosku, akceptuje regulamin związkowy i wszystkie przepisy 
wewnętrzne a także postanowienia zawarte w deklaracji członkostwa i zapewnia nieodwoływalne stosowanie 
się do nich. 
 
6. Zarząd ISB zastrzega sobie prawo do kontroli danych. Odmowa przyjęcia nie wymaga uzasadnienia w 
stosunku do wnioskodawcy. 
 
7. Opłata członkowska, oraz inne ewentualne opłaty n.p. wystawienie legitymacji czy zaswiadczenie o 
odbytych szkoleniach itp. jest możliwe tylko jako zlecenie zapłaty poprzez bank. Każdy członek jest 
zobowiązany umożliwić Związkowi dokonanie przelewu przez bank i dbanie o pokrycie konta bankowego. 
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SEPA  

 
ISB Internationaler Schützenbund              Konto KS DELTA 
Artstettner Straße 32                                    ING Bank Polska. 
3660 Klein – Pöchlarn                                   Rachunek PLN: 33 1050 1230 1000 0090 3191 0343 
AT39 3293 9000 0170 6639                         Rachunek EURO: PL38 1050 1230 1000 0090 3191 0350 
RLNWATWW939                                             

 

 

Nazwisko, Imię   

Ulica, nr domu   

Kod poczt. Miejscowosć   
IBAN:   
BIC:   
 
Upoważniam/ upoważniamy ISB do pobierania płatnosci z mojego/ naszego konta poprzez SEPA-obciążenie 
bankowe. Jednoczesnie zlecam/zlecamy mojemu/naszemu bankowi realizowanie płatnosći na rzecz ISB- 
„Internationaler Schützenbund“ poprzez SEPA obciążenie bankowe. 
Ja mogę/ my możemy w ciągu 8 tygodni od daty obciążenia zażądać zwrotu przekazanej sumy. Przy czym 
obowiązują uzgodnione z moim/naszym bankiem warunki.  
Jednoczesnie potwierdzam poprzez mój podpis akceptację wszystkich punktów deklaracji i zobowiązuję się 
nieodwoływalnie do nich stosować. 
 

Miejscowosć  

Data  

Własnoręczny podpis  
Lub sygnatura 
elektroniczna 
 

 

UWAGA! 
Oświadczenie o przystąpieniu jest wypełniane przez wnioskodawcę w formie elektronicznej, jeśli to możliwe. 
Odręcznie pisane tylko w nagłych wypadkach, ładnymi drukowanymi literami. 
Wszystkie pola danych muszą być poprawnie wypełnione, w przypadku braku pola danych deklaracja 
akcesyjna zostanie przetworzona nie zaakceptował ISB. 
 

Po wypełnieniu formularza członkowskiego wydrukuj go, podpisz i wyślij pocztą na adres:  
KS DELTA 41 - 902 Bytom ul. Przemysłowa 1/11, 67300 Szprotawa - Wiechlice Lotnisko 
Z podpisem elektronicznym można go wysłać na adres info-pl@isb-shooting.com  
 
Karnet strzelecki i książeczkę strzelecką zostaną wysłane pocztą. Wszystkie poniesione opłaty i składka 
członkowska będą pobierane przez ISB w formie polecenia zapłaty. 
 
 
 
 
 
 
Do wypełnienia przez ISB: 
 
Potwierdzenie przyjęcia. 
Dyrekcja ISB oswiadcza poprzez poniższy podpis iż powyższy wniosek  został pozytywnie rozpatrzony. 
Wnioskodawca został przyjęty jako członek kolektywny w rzędy Międzynarodowego Związku Strzeleckiego 
(ISB). 
 
Data: 

mailto:info-pl@isb-shooting.com
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