LUDOWY KLUB SPORTOWY
W GÓRKACH ŚLĄSKICH
Akcja „Zostań członkiem klubu”
Do wszystkich kibiców i sympatyków LKS-u Górki Śląskie kierujemy prośbę o zostanie
członkiem klubu. Członkostwo w klubie umożliwia współdecydowanie o losach naszego
LKS-u poprzez prawo do:
- uczestnictwa w corocznym zebraniu sprawozdawczym, na którym zarząd przedstawia
szczegółowe rozliczenie finansowe klubu. W czasie zebrania można składać propozycje
dotyczące funkcjonowania klubu i uczestniczyć w dyskusji.
- uczestnictwa z prawem głosu w Walnych Zebraniach Klubu, w czasie których są
podejmowane ważne decyzje dotyczące klubu a także wybierany jest skład Zarządu.
- nieodpłatnego korzystania z obiektów klubu sportowego po wcześniejszym zgłoszeniu
tego u prezesa klubu lub innej osoby z zarządu. Dysponujemy między innymi dwoma
boiskami piłkarskimi, boiskiem do siatkówki plażowej, siłownią i sauną . Istnieje również
możliwość skorzystania ze świetlicy klubowej w celu organizacji różnego rodzaju imprez
oraz zorganizowania ogniska i/lub grilla.
Będąc członkiem klubu:
- otrzymasz legitymacje członkowską
- zostaniesz powiadomiony telefonicznie bądź mailowo o każdej imprezie, meczu który
odbędzie się w Górkach Śląskich .
- otrzymasz 30% zniżki na zakup gadżetów klubowych, a także na udział
w organizowanych przez klub zabawach i festynach.
- aktywnie wspierasz Nasz Klub
By zostać członkiem klubu trzeba wypełnić deklarację członka klubu i przekazać ją
osobiście lub listownie do władz klubu a następnie opłacić składkę członkowską.
W 2017 roku wynosi ona 30 złotych . Wpłaty można dokonać u skarbnika klubu Łukasza
Kałuża lub bezpośrednio na konto bankowe
Raiffeisen POLBANK, nr 94 1750 0012 0000 0000 3676 2478

Deklarację można odebrać w siedzibie klubu albo pobrać ze strony klubowej
lksgorki.slask.pl
Nie zwlekaj, czekamy na Ciebie!
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LUDOWY KLUB SPORTOWY
W GÓRKACH ŚLĄSKICH
„Wspieraj nasz klub aby nie poszedł w zapomnienie”

Aktualny skład zarządu :
Gronert Arkadiusz – prezes
Kołakowski Jarosław - wice prezes
Czerny Marek – wice prezes
Kałuża Łukasz - skarbnik
Postawka Henryk – sekretarz
Weiner Artur – członek zarządu
Szenk Sebsatian - członek zarządu
Panuś Jarosław - członek zarządu
Szenk Jarosław - członek zarządu
Pawliczek Kazimierz – członek zarządu
Mazurek Piotr - członek zarządu
komisja rewizyjna
Drożdż Mieczysław - przewodniczący
Sikora Bronisław - członek
Badura Dariusz – członek
Na dzień dzisiejszy w klubie grają cztery drużyny .
Seniorzy – klasa „B” - 9 miejsce – trenerem od stycznia jest Brachmański Michał
Juniorzy starsi ( roczniki 1998 -2001) – opiekunem drużyny jest Czerny Jerzy a kierownikiem
Mazurek Piotr
Młodziki ( roczniki 2004 - 2007) - trener Badura Dariusz
Orliki młodsze ( roczniki 2007 – 2009 ) – trener Gronert Arkadiusz
od roku działa także Akademia Piłkarska która szkoli już ponad 20 dzieci w wieku od 4 do
8 lat .

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE ul. Ofiar Oświęcimskich 2, 47 – 440 Górki Śląskie
Nip 639-16-95-439. Raiffeisen POLBANK, nr 94 1750 0012 0000 0000 3676 2478
lksgorki.slask.pl, e-mail: lksgorki1@vp.pl; Tel: 664 494 152 lub 502 013 271;

LUDOWY KLUB SPORTOWY
W GÓRKACH ŚLĄSKICH

Deklaracja Członkowska
Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia
Ludowego Klubu Sportowego Górki Śląskie
47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 2
Wypełnić drukowanymi literami
1. Dane osobowe członka zwyczajnego

Imię:
Nazwisko :
Miejsce zamieszkania :
Data i miejsce urodzenia :
Telefon :
E-mail:
2. Deklaracja
a) oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu którego zobowiązuję się przestrzegać
oraz cele i zadania Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Górki Śląskie , które pragnę
realizować . Zobowiązuje się również do opłacania składek członkowskich.
b) Niniejszym przystępuje do Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Górki Śląskie
c) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w
niniejszej deklaracji, dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych Ludowego Klubu Sportowego
Górki Śląskie zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133 poz. 883)
…........................................
data i miejsce

…..................................
podpis

Uchwałą Zarządu z dnia …................... przyjęto na Członka Zwyczajnego i nadano numer
legitymacji …...............

…....................................
data i podpis prezesa klubu
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