
KARTA ZGŁOSZENIA
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich

do Klubu Sygnalistów Myśliwskich
Polskiego Związku Łowieckiego

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Pełna nazwa zespołu (do 150 znaków):............................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Nazwa zespołu na dyplom (do 70 znaków):.....................................................................
...........................................................................................................................................

3. Skrócona nazwa zespołu (do 20 znaków):........................................................................
4. Reprezentacja zespołu (koło, nadleśnictwo, szkoła itp.):.................................................

...........................................................................................................................................
5. Adres siedziby zespołu:....................................................................................................

( kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)
...........................................................................................................................................
Województwo:...................................................Powiat:...................................................
Region (woj.sejmik łow.):..................................Okręg łowiecki:.....................................
Telefon:................................Fax:........................E-mail:..................................................

6. Imię i nazwisko kierownika zespołu:................................................................................
7. Adres kierownika zespołu:................................................................................................

( kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)
...........................................................................................................................................
Telefon:................................Fax:........................E-mail:..................................................

8. Imię i nazwisko instruktora zespołu:................................................................................
9. Data powstania zespołu: ...................................................................................................
10. Poziom gry zespołu na rogu myśliwskim oceniamy jako :

Początkujący (kl. D i C) – średnio zaawansowany (B) - zaawansowany (A i G)*
11. Liczba członków zespołu (razem):.............., w tym członków PZŁ:...............................,

członków KSM PZŁ:.............., pracowników Lasów Państwowych:.............................,
uczniów szkół leśnych:................,  uczniów innych szkół:..............................................

12. Udział  w  regionalnych  i  ogólnopolskich  konkursach  sygnalistów  myśliwskich:
(wymienić nazwę, rok i klasę konkursu – co najmniej jednego spełniającego warunek
członkostwa zespołu – patrz pkt. 2) :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

13. Największe sukcesy:.........................................................................................................
...........................................................................................................................................

14. Zgłaszamy chęć wstąpienia do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ: TAK – NIE *
15. Od Klubu oczekujemy:.....................................................................................................

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

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

           ................................................                                    .....................................................
        ( miejscowość , data )      ( podpis kierownika zespołu)

1. *  niepotrzebne skreślić
2. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie niniejszej „Karty zgłoszenia zespołu” oraz udział w

kategorii  zespołowej  ogólnopolskiego  lub  regionalnego  konkursu  sygnalistów  myśliwskich  i
uzyskanie w klasie A, G lub B  minimum 50 % możliwych punktów.

3. „Kartę  zgłoszenia  zespołu”  należy przesłać  do  sekretariatu  klubu  na  adres:  Klub  Sygnalistów
Myśliwskich PZŁ, 64-700 Czarnków, Goraj – Zamek.

4. C.d. na następnej stronie.
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Lista aktualnych członków zespołu wg stanu na dzień.................................................................
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(Podpis kierownika  zespołu)


