SEKCJA: ………………………….

KARTA ZGŁOSZENIOWA – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
CZŁONKA – UCZESTNIKA STOWARZYSZENIE
“UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAUZÓWKA”
05-501 Piaseczno, ul. Al. Kasztanów 12.
DANE KONTAKTOWE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Nazwisko i imię:………………………………………………………………………………………………………
2. Adres:……………………………………………………...............Kod:.……………………………………………
3. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………….
DANE OSOBOWE CZŁONKA UCZESTNIKA
1. Nazwisko i imię:……………………………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………….
3. PESEL:………………………………………………….......................................................................................
4. Adres:……………………………………………….....................Kod:……………….........................................
5. Szkoła (nr, adres):…………………………………….......................................................................................
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu
Sportowego Krauzówka z siedzibą w Piasecznie, ul. Al. Kasztanów 12 oraz oświadczam, że:

- zapoznałem się i jest mi znany regulamin Stowarzyszenia UKS KRAUZÓWKA, którego zobowiązuje się przestrzegać,
- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach i szkoleniu sportowym organizowanym przez Stowarzyszenie w tym
również rozgrywkach sportowych oraz imprezach, w których Stowarzyszenie uczestniczy,

- moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu
sportowym,

- zobowiązuje się niezwłocznie informować Stowarzyszenie o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka
w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniu stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych,

- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń, jakie wiążą się ze sportową rywalizacją i nie będę rościć wobec Stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy Krauzówka oraz osób prowadzących zajęcia pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na
zdrowiu lub życiu Podopiecznego,

- posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem
faktycznym,

- zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie
z zasadą za dany miesiąc z góry) w wysokości zawartej w regulaminie na rachunek bankowy Stowarzyszenia –
BNP PARABIS (Raiffeisen Bank Polska S.A.) – 47 1750 0012 0000 0000 3878 9848,

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających uczestnika (prasa, telewizja, Internet: strona
internetowa, facebook, google i inne) z zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności
i godności uczestnika,

- Jestem odpowiedzialny/a za podopiecznego w czasie drogi na zajęcia oraz w drodze powrotnej do domu,
- Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania podopiecznego z zajęć sportowych, jak również
w przypadku gdy podopieczny nie jest zapisany na świetlicę szkolną na terenie placówki gdzie stowarzyszenie UKS Krauzówka
przeprowadza zajęcia soprtowe oraz w sytuacji gdzie nie jest przekazywany do świetlicy szkolnej, oraz w czasie po zakończeniu
zajęć sportowych w danym czasie kiedy świetlica nie pracuje bądź zakończył się jej czas pracy,

- Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu
lub zdrowiu Podopiecznego.

- Zobowiązuje się do wykupienia obowiązkowego zestawu stroju sportowego z ramienia klubu dla podopiecznego w celu godnego
reprezentowania Uczniowskiego Klubu Sportowego Krauzówka,

- Zobowiązuje się do zrobienia i pokrycia kosztów obowiązkowych badan lekarskich podopiecznego wymaganych przez MSiT.
- Zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia sportowego dla podopiecznego z ramienia Uczniowskiego Klubu
Sportowego Krauzówka w ramach obowiązkowego sportowego ubezpieczenia grupowego zgpdnie z przepisami prawa.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb
wewnątrzorganizacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego Krauzówka zgodnie z art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).

e-mail: ukskrauzowka@o2.pl
tel. 511 930 071

…….…………………………………
data i czytelny podpis

