
               DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

UCZNIOWSKI  KLUB   SPORTOWY „KORONA” 

Dane matki lub opiekuna  Dane ojca lub opiekuna 

         

..................................................................  ............................................................. 
imię i nazwisko  imię i nazwisko 

………...................................................................  ………............................................................... 

telefon kontaktowy  telefon kontaktowy 

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

adres e-mail   adres e-mail 

  

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

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

zawodach, w zgrupowaniach/obozach letnich i zimowych naszego syna / naszej córki 

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

PESEL uczestnika zajęć:  .......................................................................... 

Adres zamieszkania/zameldowania: …………………………………………………………………… 

oraz, że nasz/nasza syn/córka nie ma 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. 
Fakt ten potwierdza załączone zaświadczenie od lekarza . 

 
Postanowienia ogólne:  

1. Uczestnicy są pod opieką nauczycieli wyłącznie podczas trwania zajęć dydaktycznych. 

2. UKS Korona nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. W związku z uczestniczeniem mojego dziecka w zajęciach zrzekam się roszczeń na skutek wypadku lub 
innych zdarzeń losowych zaistniałych z jego winy ( dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem zbiorowym w 
szkole są chronione przez cały czas.) 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celach niezbędnych do 
rejestracji zawodnika w PZBad, udziału w zawodach, zgrupowaniach oraz bieżącej działalności klubu zgodnie 
z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833. 

5. Wyrażamy zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku do zdjęć, plakatów oraz banerów reklamowych w 
celu popularyzacji badmintona. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zamieszczając informacje na stronie 
internetowej Stowarzyszenia na  co najmniej 20 dni wcześniej. 

7. Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa mojego dziecka w UKS Korona. 

8. Wyrażam zgodę na przewóz mojego dziecka transportem prywatnym w drodze na zawody badmintonowe 
oraz powrót… 

9. Jednocześnie deklaruję opłacanie składek określonych przez zarząd 

klubu do 20 dnia każdego miesiąca przelewem na konto klubu  

BS Pabianice PA-CO-BANK 53 8788 0009 2022 0026 8035 0001 
 

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

         Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 



 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH CZŁONKA UKS KORONA 

Pabianice 

 
 
W związku z przystąpieniem do UKS KORONA Pabianice wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych . 
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest UKS KORONA Pabianice z siedzibą w 

Pabianicach; 

2) Dane osobowe  będą przetwarzane w celu: 

członkostwa w UKS KORONA Pabianice dokonywania zgłoszeń do  zawodów organizowanych 

przez  UKS KORONA Pabianice, ŁWZBad i inne kluby 

3) Dane osobowe  mogą zostać udostępnione : 

organom państwowym  uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań, oraz organizatorom  zawodów do udziału w których 

zgłoszono zawodnika 

4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości członkostwa w UKS KORONA Pabianice; 

5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, ;  

 

.                                                                            
                                                                            ….......................................................... 
                                                                           (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany(a) ..................................wyrażam zgodę na przyjęcie:  
 
.............................. w poczet Członków UKS KORONA Pabianice 
                                                                   
                                                                   ............................................................... 
                                                                   (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 
 
                                                                   ................................................................. 
                                                                   (podpis Prezesa) 
 

 

 


