
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
(wypełnia kandydat na członka MDP) 

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

(imię i nazwisko)        (miejscowość i data) 

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

(data urodzenia) 

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

(adres zamieszkania) 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Chorkach 

 
Ja niżej podpisany/a, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach. 

 
 

................................................................... 
(podpis kandydata)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
1. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów ….……………………............................... 

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

2. Adres zamieszkania ……………………………...………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy ………………………………. 4. Adres e-mail …………….…………….... 
 
Oświadczam, że jako ojciec, matka/prawny opiekun 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

wyrażam/y zgodę na wstąpienie i przynależność mojego syna/córki do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach i uczestniczenia we wszystkich 
zajęciach Drużyny. 
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na przetwarzanie drugostronnie podanych danych 
osobowych w celach statutowych OSP i Związku OSP RP oraz na nieodpłatną publikację 
fotografii z wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej/Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, portalach społecznościowych oraz na plakatach 
promujących działalność Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 
Chorkach.1 Prawo do publikacji otrzymuje Opiekun MDP oraz Zarząd OSP w Chorkach. 

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

(miejscowość i data)      (podpisy rodziców lub opiekunów) 

                                        
1 Art. 81 pkt 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 
Nr 24 poz.83) 



Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów członka Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach 

 
1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach, 
adres: Chorki 31, 99-150 Grabów. 
2. Do drużyny mogą należeć dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat, której rodzice/prawni 
opiekunowie wyrażają zgodę na wstąpienie i członkostwo. 
3. Działalność drużyny oparta jest na Regulaminie Organizacyjnym MDP. 
4. Członkowie drużyny odbywają szkolenie o tematyce przeciwpożarowej i ratowniczej, 
odbywają ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego, uczą 
się współpracy w grupie, odpowiedzialności, koleżeństwa, ofiarności i poprawnego 
zachowania, rozwijają swoje zainteresowania oraz sprawność fizyczną. 
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo sprawdzenia w jaki sposób dziecko spędza czas 
na zbiórce. 
6. Rodzice/prawni opiekunowie mogą skreślić dziecko z listy członków drużyny w każdej chwili 
bez podania przyczyny. 
7. Zgody na inne formy spędzenia wolnego czasu, tj. wycieczki rowerowe, rajdy, zloty, wyjazdy, 
itp. będą zbierane przez opiekunów MDP na bieżąco. 
8. Informacji na temat zbiórek MDP proszę szukać na stronach internetowych straży oraz 
portalach społecznościowych, a także poprzez media elektroniczne. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU OSP CHORKI 
 
Dnia ....................................... uchwałą Zarządu OSP w Chorkach nr ............................ 

druh/na ............................................................................... przyjęty/a został/a w poczet 

członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Chorkach. 

 
 

.................................................... 
(miejscowość i data)  

 
 
 

...................................................................   ................................................................... 
(Sekretarz OSP)      (Prezes OSP) 


