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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Proszę o przyjęcie mnie / mojego dziecka* w poczet członków Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Badminton Puławy. 

DANE OSOBOWE CZŁONKA (Proszę wypełnić formularz DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię i Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Numer telefonu (jeśli posiada)  

Adres e-mail (jeśli posiada)  

Adres zamieszkania  

PESEL            

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW* (obowiązkowe dla członków niepełnoletnich) 

Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów *  

Numery telefonów rodziców / opiekunów *  

Adresy e-mail rodziców / opiekunów *  

Oświadczenie (obowiązkowe dla członków niepełnoletnich) 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na wyczynowe uprawianie badmintona i uczestnictwo w zawodach, 

w zgrupowaniach obozach sportowych naszego dziecka: 

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

oraz, że nasz / nasza syn / córka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do sportowego uprawiania 

badmintona, a w przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.  

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

podpisy rodziców / opiekunów (dotyczy członka niepełnoletniego) 

Oświadczenie (obowiązkowe dla członków pełnoletnich) 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wyczynowe uprawianie badmintona i uczestnictwo w zawodach, w zgrupowaniach / obozach 

letnich i zimowych oraz że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do sportowego uprawiania w/w dyscypliny sportu, a 

w przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. 

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

                 podpis członka  
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□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Uczniowski Klub Sportowy Badminton 

Puławy, ul. Wróblewskiego 13/18, 24-100 Puławy, tel. 603-195-651, e-mail: uksbadpul@gmail.com w celu marketingowym, 

zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 6 lit. a. 

□ Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego i mojego dziecka podczas treningów, pokazów, zawodów i obozów 

sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej 

klubu, w mediach, galeriach zdjęć oraz materiałach promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Art. 6 lit. a. 

□ Znane mi są postanowienia statutu, regulamin treningów, cele i zadania Klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa 

w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich i godne 

reprezentowanie barw Klubu. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

 miejsce, data              podpis członka   

 

 

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

podpisy rodziców / opiekunów (dotyczy członka niepełnoletniego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu ................................. Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy działając na podstawie 

§8-§18 Statutu Klubu, uchwałą nr ............................... zdecydował o przyjęciu w poczet 

członków..................................... 

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

 podpis członka zarządu          podpis prezesa lub członka zarządu 

 


