
 
Анкета кандидата в члени Клубу* 

 
1. Особисті відомості 

● Ідентифікаційний номер ______________________________ 
● Прізвище, імя, по батькові_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
● Адреса реєстрації (індекс, область, район, місто, вул., буд., кв.) 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

● Адреса фактичного проживання (індекс, область, район, місто, вул., буд., 
кв.), заповнюється, якщо відрізняється від адреси реєстрації: 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

● Дата народження (число, місяць, рік) _______________________________ 
● Місце народження _______________________________________________ 
● Паспорт (серія, номер, дата видачі) ________________________________ 
● Ким виданий ____________________________________________________ 
● Контактні дані (телефони): 

службовий______________________________________________________ 
домашній_______________________________________________________ 
мобільний______________________________________________________ 
електронна пошта________________________________________________ 

2. Соціальний стан 
● Освіта _________________________________________________________ 
● Місце роботи (навчання) __________________________________________ 
● Посада ________________________________________________________ 
● Сфера діяльності (підприємства, організації) _________________________ 
● Стаж роботи на данному підприємстві, організації ____________________ 
● Сімейний стан (одружений-а/не одружений-а) ________________________ 
● ПІБ чоловіка (дружини) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
● Діти (ПІБ, рік народження): 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

3. Фінансово-майновий стан 
● Автотранспорт (марка, модель) ____________________________________ 

4. Наявність зброї 
● Назва зброї, калібр, номер зброї, номер дозволу 

1. _____________________________________________________________ 



2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

5. Належність до іншої громадської організації 
● Назва організації ________________________________________________ 

6. Додаткова інформація 
● Судимість (так/ні) ________________________________________________ 
● Облік у міліції(поліції) (так/ні) ______________________________________  
● Облік у нарколога (так/ні) _________________________________________ 
● Облік у психіатра (так/ні) __________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------- 
* - Громадська організація “Спортивно-стрілковий клуб “Ірбіс” (Клуб). 
 
Заявник підтверджує та гарантує, що вся інформація, що міститься в Анкеті, документах, 
що додаються та повідомлена усно, є правдивою та настільки повною, наскільки це відомо 
Заявнику. У разі змін в інформації, Заявник зобов`язується сповістити про такі зміни Клуб 
негайно. 
 
Заявник надає згоду на повну або часткову (на розгляд Клубу) перевірку Клубом 
правдивості відомостей, зазначених заявником у п.6 даної Анкети. 
 
Заявник надає свою згоду ГО “ССК “Ірбіс” на збір та обробку персональних даних 
Заявника, вказаних ним у даній Анкеті з метою прийняття рішення по змісту Заяви на 
вступ до Клубу, без права передачі третім особам, з можливістю статистичної обробки та 
публікації у знеособленому вигляді . 
 
Клуб гарантує, що вся інформація, надана Заявником, буде використана строго 
конфіденційно та лише для прийняття рішення по змісту даної Заяви. 
 
_____________________ __________________ 

    дата підпис 


