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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Przecław,…………………………..... 

  

Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie/mojego syna/mojej 

córki* w poczet członków zwyczajnych Uczniowskiego Klubu Sportowego „SAKURA”. Znane mi są postanowienia statutu, 

cele i zadania klubu. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu, przestrzegania uchwał i postanowień władz 

Klubu oraz opłacania składek członkowskich do 10-tego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy. 

………………………….... 
(podpis członka/opiekuna*) 

Dane osobowe ćwiczącego: 

1. Imię i nazwisko   ………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia   ………………………………………………………………. 

3. PESEL    ………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania  ………………………………………………………………. 

5. Numer telefonu   ………………………………………………………………. 

6. Adres e-mail   ………………………………………………………………. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 

osobowych przez Uczniowski Klub Sportowy SAKURA w celu komunikacji, korzystania z usług klubu oraz na otrzymywanie za 

pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wydarzeń , jak również innych 

informacji związanych z działalnością klubu. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których 

mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 

Zostałem/łam również poinformowany/a o tym, że dane zbierane są przez Uczniowski Klub Sportowy SAKURA, o celu ich 

zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane 

innym podmiotom. 

………………………….... 
(podpis członka/opiekuna*) 
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Zgoda na publikację wizerunku 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku MOJEGO* lub mojego  

SYNA / CÓRKI*……………………………………………… w środkach masowego przekazu, stronie internetowej, plakatach, ulotkach, 

portalach społecznościowych, różnych materiałach promocyjnych dotyczących działalności Uczniowskiego Klubu 

Sportowego SAKURA. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

………………………….... 
(podpis członka/opiekuna*) 

Oświadczenie uczestnika  

Ja ………………………………………………………… oświadczam, że w razie poniesienia przeze mnie/mojego syna/mojej 

córki* jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas treningu, spowodowanym nieprzestrzeganiem zaleceń wydawanych 

przez instruktora nadzorującego zajęcia, nie będę rościł pretensji i dochodził odszkodowania w żadnej z przyjętych form. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem członka sekcji UKS SAKURA, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.  

………………………….... 
(podpis członka/opiekuna*) 

Uwagi dla instruktora prowadzącego zajęcia 

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

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

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

Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

treningach Karate Kyokushin w UKS SAKURA 

 

Imię i nazwisko: ....................................................................................  

PESEL:  .................................................................................... 

Opinia lekarza: 

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

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

   

...................................      ............................................. 
(data i miejsce wystawienia)       (podpis i pieczęć lekarza) 
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