
                                                                   ……………………………, dnia ….…………………… r. 
(miejscowość)                          (data) 

Wnioskodawca 

Komitet Założycielski                                                                                

 (nazwa klubu) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby klubu: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Starosta Olsztyński 

Plac Bema 5 

10-516 Olsztyn 

 

 

Wniosek o wpisanie do ewidencji 

klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów 

sportowych1) 

 

Komitet Założycielski klubu sportowego o nazwie: ……………………………..………………………………… 

………………….. wnosi o wpis Klubu do prowadzonej przez Starostę Olsztyńskiego ewidencji 

 

 uczniowskich klubów sportowych,2) 

 klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.2) 

 

Klub został utworzony uchwałą Założycieli na Zebraniu Założycielskim, które odbyło się w 

dniu ……………………………………… 

 

Nazwa Klubu brzmi: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Odbiór korespondencji: 
 

 osobiście2) – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia telefonicznego lub 
mailem na wskazany 

nr telefonu: ……………………………………………, 

adres e – mail: ……………………………………….., 

a po tym terminie wysłanie pocztą. 

(Podanie adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne w celu usprawnienia kontaktów 
w zakresie spraw związanych z ewidencją oraz działalnością Klubu/w przypadku nie 



podania danych kontaktowych korespondencja zostanie przekazana za pośrednictwem 
poczty niezwłocznie po wystawieniu dokumentu) 
 
 
  za pośrednictwem poczty na adres klubu2). 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodną z RODO dostępną w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Olsztyńskiego, w zakładce Ochrona Danych Osobowych (Wydział Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej). 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku w celu 

usprawnienia kontaktu (numer telefonu, adres e-mail). 

Jednocześnie oświadczam, że zanim wyraziłem/am zgodę zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania 

wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Podpisy: 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(podpisują wszyscy członkowie Komitetu 
Założycielskiego) 

 

 

Załączniki3)4): 

1. ……………………………………………………………………………………..… 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

1) niewłaściwe skreślić 

2) właściwe zaznaczyć 

3) wymienić dokumenty źródłowe (np. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami- w sprawie przyjęcia 

porządku obrad, utworzenia UKS/KS, przyjęcia statutu Klubu, wyboru Komitetu Założycielskiego, ustalenia adresu Klubu, wyboru 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej; Lista członków założycieli obecnych na Zebraniu Założycielskim; Statut UKS/KS; Oświadczenie 

właściciela lokalu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu) 

4) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydanej decyzji (nie dotyczy UKS) 


