UKS Długosz
ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 508058950, 601473404
BANK PEKAO SA 84 1240 3389 1111 0010 6249 8338

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZAWODNIKA
Dane zawodnika
Imię i nazwisko zawodnika
Data i miejsce urodzenia
Nr PESEL
Miejsce zamieszkania
Szkoła ( numer i adres)
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)

Dane rodziców (opiekunów)
1.
2.

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy, adres e-mail
Regulamin opłat
1. Opłata (20 zł miesięcznie) stanowi składkę członkowską za udział w treningach, nie podlega żadnym odliczeniom.
2. Opłaty należy dokonywać do 15-ego każdego miesiąca na konto bankowe UKS Długosz
( w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika)
Bank Pekao Nr konta 84 1240 3389 1111 0010 6249 8338
3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów wynikających z nieobecności zawodnika na zajęciach.
Oświadczam, że dziecko jest objęte całorocznym ubezpieczeniem szkolnym.
Oświadczam, iż jest mi znana wysokość opłat członkowskich i zobowiązuję się do wnoszenia stałej opłaty za treningi do 15-ego
każdego miesiąca.
Wyrażam zgodę, jako rodzic/ opiekun prawny na udział dziecka …………………………………………………………………………..
w następujących zajęciach w ramach UKS Długosz:
- zajęcia sportowe grupy szkoleniowej,
- testy selekcyjne,
- zawody sportowe,
- zgrupowania sportowe.

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w wyżej wymienionych zajęciach.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub
zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
data podpis rodzica/opiekuna,

data podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., poz.
1182 ) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UKS Długosz we Włocławku przy ul.
Łęgskiej 26, w związku z udziałem dziecka zajęciach UKS Długosz, w tym w szczególności w związku z realizacją celów
szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji Klubu.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., poz.
1182 ) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez UKS Długosz we Włocławku
przy ul. Łęgskiej 26, w związku z realizacją celów szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia
dokumentacji tego Klubu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, głosu mojego i dziecka, w
dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, przez UKS Długosz z siedzibą we Włocławku, przy ul. Łęgskiej 26, do
promowania działań UKS – u, polegających na rozpowszechnianiu zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu działania klubu
na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i innym materiałach związanych działalnością UKS Długosz (ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
data podpis rodzica/opiekuna,

data podpis rodzica/opiekuna

WAŻNE! Zgodę podpisują oboje rodziców lub opiekun prawny dziecka (* niepotrzebne skreślić)
Miejsce i data
Podpis rodzica ( opiekuna)

…………….……………………………

………………………………………………………………

