Mińsk Mazowiecki, dnia…………………….

DEKLARACJA
OŚWIADCZENIE
Sekcja ………………………………….
Data przyjęcia ………………………… Trener ………....................…………………………
Nazwisko i imię ……………………………………......................………………………………
Data i miejsce urodzenia …………….................…………………………………………….
PESEL …………………………………………………...........................…………………………..
Adres: ul. ……………………………......................………………… Kod ……………………..
Miejscowość ……………………............………… Telefon ……......…………….………….
e-mail ………………………………….........................…………….………………………………

Ja …………………………………................................…………………………… oświadczam,
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

że moje dziecko ……..…………...............……………............................. jest zdrowe,
(imię i nazwisko dziecka)

może uczestniczyć w zajęciach i zawodach sportowych organizowanych przez KS
„BARAKUDA” i brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań (również medycznych)
do udziału w tych przedsięwzięciach.
…….............…..…..…………………….

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach Klubu Sportowego „BARAKUDA” i
deklaruję opłatę składki członkowskiej w wysokości:
- 1800 PLN rocznie (słownie tysiąc osiemset złotych) płatne w 12 równych ratach po
150 PLN (sto pięćdziesiąt złotych); *
- 1440 PLN rocznie (tysiąc czterysta czterdzieści złotych) płatne w 12 równych ratach po
120 PLN (sto dwadzieścia złotych); *
- 500 PLN rocznie (słownie trzysta złotych) płatne jednorazowo;*
oraz akceptuję postanowienia uchwał Zarządu Klubu oraz regulaminów KS
"BARAKUDA”.

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w
powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Klub Sportowy
"BARAKUDA" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników,
zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach
branżowych.

……………………….....................………...

………...............…..…………………….

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

UWAGA. Składkę członkowską należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto:
Klub Sportowy „BARAKUDA”
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Nr: 08 9226 0005 0010 1625 2000 0010

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Klubu Sportowego
"BARAKUDA" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania klubem, zgłaszania na zawody
sportowe, publikacji wyników z zawodów, relacji z wydarzeń klubowych, udziału w zgrupowaniu i
obozach. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podstawa prawna zbierania oświadczeń: ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926)

