
 

 

    KARTA REJESTRACYJNA CZŁONKA PKMD 
 

 

 

imię i nazwisko:   __________________________________________________  

miejscowość:    __________________________________________________ 

nr telefonu:     __________________________________________________ 

nick na Forum PKMD:  __________________________________________________ 

aktualny adres e-mail:  __________________________________________________ 

Prosimy o przesłanie swego zdjęcia do legitymacji w .jpg lub .tif o dobrej rozdzielczości.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem PKMD i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Stowarzyszenia, zgodnie z 
ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), a także 
zaakceptowałem obowiązujące warunki, polegające na uiszczaniu składki członkowskiej 
wynoszącej 20 zł miesięcznie.  

Należność uiszczę w terminie do _____________ na konto:  

81 1020 1433 0000 1302 0045 6376  

STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB MIŁOŚNIKOW DYSKOWCÓW  

ul. KOMANDOSÓW 29 33-334 KRAKÓW  

 

 

..................................         ..................................  

Miejscowość i data          podpis  

 

Uwaga: Wypełnioną kartę oraz zdjęcie należy wysłać na adres zarzad@pkmd.pl 



 

 

AKWARYSTO  
 

 

 

Jeśli zapoznałeś się z naszym Statutem i zaakceptowałeś obowiązujące warunki, 
polegające na uiszczeniu kwoty 15 zł na stałą legitymację członkowską oraz składki – minimum 
miesięcznej w wysokości 20 zł, prosimy o uzupełnienie profilu na Forum oraz wypełnienie karty 
członkowskiej, przesłanie jej wraz ze zdjęciem do legitymacji w dobrej rozdzielczości (w formie 
załącznika do wiadomości e-mail) na adres: zarzad@pkmd.pl 

Konto do wpłat:  

STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB MIŁOŚNIKOW DYSKOWCÓW 

UL. KOMANDOSÓW 29, 33-334 KRAKÓW 

81 1020 1433 0000 1302 0045 6376 (pisane bez przerw w jednym ciągu) 

 

Proszę podać koniecznie w tytule wpłaty:  

- kto wpłaca:   np. Jan Nowak  

- nick na Forum:  np. Rybka  

- czego dotyczy:  legitymacja 15 zł, składka członkowska półroczna 120 zł.  

 

W przypadku braku możliwości niezwłocznego uiszczenia składki, przy jednoczesnej 
chęci należenia do Klubu, prosimy o zadeklarowanie i określenie własnego terminu, do kiedy 
ta wpłata nastąpi, na wypełnianej karcie rejestracyjnej. Służy do tego rubryka: Należność 
uiszczę w terminie do  

Niewypełnienie załączonej do pisma karty rejestracyjnej, oraz nieuiszczenie opłaty lub 
zadeklarowanie terminu jej realizacji, spowoduje usunięcie zgłaszającego się z listy członków 
(jeśli się na niej zarejestrował) w terminie 14 dni od chwili wpisania się na listę oczekujących.  

 

 

Prezes PKMD  

 Marek Widur  

 


