UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY „NET”
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Szkolna 2
tel.: 501 692 204 – członek zarządu
tel.: 503 007 947 – trener koordynator
email: tenis@uksnet.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
UKS „NET” OŻARÓW MAZOWIECKI
(WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY)
Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna)

................................................................................................................
Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego:
(imię i nazwisko małoletniego)

................................................................................................................
wyrażam zgodę na jego przyjęcie do Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „NET”
oraz oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu i regulaminu zajęć,
cele i zadania Klubu oraz zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu
oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. Deklaruję opłacanie składek
określonych przez zarząd Klubu oraz należności za zajęcia.
.......................................................
Dane Osobowe małoletniego:
1. Imię i nazwisko:

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

..................................................................................................................
2. PESEL:
.....................................
3. Adres zamieszkania:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
strona 1 z 3

Uczniowski Klub Sportowy „NET” :: 05-850 Ożarów Mazowiecki :: ul. Szkolna 2
tel.: 501 692 204 – członek zarządu, tel.: 503 007 947 – trener koordynator, email: tenis@uksnet.pl
konto: Bank BPH SA 86 1060 0076 0000 3260 0037 7350, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2
*(statut, regulamin oraz inne dokumenty są dostępne w internecie pod adresem: www.uksnet.pl)

UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY „NET”
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Szkolna 2
tel.: 501 692 204 – członek zarządu
tel.: 503 007 947 – trener koordynator
email: tenis@uksnet.pl

4. Nr ICE (w razie wypadku)
.....................................
Dane Osobowe rodzica lub opiekuna:
1. Imię i nazwisko:
..................................................................................................................
2. PESEL:
.....................................
3. Adres zamieszkania:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4. Nr telefonu:
.....................................
5. e-mail:
..................................... .....................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
małoletniego będącego pod moja opieką na potrzeby Uczniowskiego Klubu
Sportowego „NET” zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych
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Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883
..................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Wyrażam zgodę na pokazywanie wizerunku dziecka na zdjęciach, materiałach
informacyjnych, ulotkach, filmach reklamujących i prezentujących działalność Klubu
na terenie Polski i za granicą oraz w Internecie (na podstawie Ustawy z dnia 26
stycznia 1984r. Prawo Prasowe rozdz.1, art. 14 i art.14.6)
..................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

W przypadku nie wyrażenia zgody na pokazywanie wizerunku dziecka - wyrażam
zgodę na to, że w takich sytuacjach na potrzebę dokumentowania odpowiedzialność za zgłoszenie braku zgody, bądź ustawienie się w sposób
uniemożliwiający identyfikację postaci - spoczywa po stronie mojego dziecka.
..................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego oświadczam, że:
(imię i nazwisko małoletniego)

..................................................................................................................
jest zdrowy(a) i może uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy „NET” i brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań (również
medycznych) do udziału w tych zajęciach
..................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Decyzją zarządu przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu
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