UKS Akademia Sportu KSB Lędziny
ul. Waryńskiego 46, 43-143 Lędziny
Tel.784-090-216

.....……….................…..
data

Deklaracja Członkowska
wniosek o przyjęcie nowego członka do
Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Sportu KSB Lędziny
Nazwisko i Imię / rodzic-opiekun / ……………………..……………… Nr dowodu osobistego ..……..….……
adres: ………………………………….…………tel. …….……....… Adres mailowy …….….………………..
Proszę o przyjęcie mojego dziecka na członka UKS Akademia Sportu KSB Lędziny jako prawny opiekun dziecka:
Nazwisko i Imię dziecka: …………………………….………………………..…………...……….……..………
PESEL – dziecka ……….…………..……………… numer legitymacji ………………….…….…………...…
Data urodzenia: ……………...…………………..… miejsce ur. dziecka ………….….….…………….………
Szkoła: gimnazjum/ podst. / przedszkole nr………….……………………………….………………………..…
• Wyrażam zgodę, by …………………………………………………………………….. (imię nazwisko dziecka) został/a
•
•
•
•
•

•

•

zawodnikiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Sportu KSB Lędziny i uczęszczał/a na zajęcia sportowe
organizowane przez Klub w sekcji (*niepotrzebne skreślić): piłki nożnej* / ju-jitsu* / gimnastyki*.
Zezwalam na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach treningowych, obozach sportowych, turniejach i innych imprezach
rekreacyjno-sportowych, które będzie organizować lub uczestniczyć klub i jego członkowie.
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka w zajęciach sportowych, mając pełną
świadomość, iż udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia
wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
Oświadczam, że dziecko znajduje się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne
do jego udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez klub.
Oświadczam, że podane przeze mnie w deklaracji członkowskiej dane są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w deklaracji członkowskiej danych osobowych – moich oraz mojego dziecka,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez
UKS Akademię Sportu KSB Lędziny dla celów związanych z organizacją zajęć sportowych oraz do realizacji celów
statutowych klubu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i
rozpowszechnianie przez Klub w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku mojego dziecka.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w
życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. Akceptuję postanowienia statutu klubu i regulaminu
klubu oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Przyjmuję do wiadomości, akceptuję i zobowiązuję się do terminowego regulowania obowiązujących w klubie opłat:
- jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 30 zł/dziecko
- comiesięczna opłata składki członkowskiej:
składka członkowska przy 1 dziecku – 85 zł/os.
składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) – 50 zł/za drugie dziecko
składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) – pierwsza dwójka 135 zł + trzecie dziecko gratis
Płatności dokonujemy do 15 - każdego miesiąca na konto klubu:
ING 94 1050 1399 1000 0090 3042 3785 z dopiskiem:
Składka - Imię i Nazwisko, rocznik za miesiąc np.: Składka – Jan Kowalski, 2011 za MAJ.
Przyjmuję do wiadomości, że płacenie składek jest obowiązkowe na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu, jak
również przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu. Składka Członkowska (Abonament) jest
obowiązkowa przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu, również w okresie
wakacyjnym, ferii i nie zależy od obecności dziecka na zajęciach. Składka jest wkładem własnym zawodnika w rozwój klubu.
Nie opłacanie w terminie składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy zawodników. Zaległości nie mogą być
większe niż 1 miesiąc.
Potwierdzamy i akceptujemy przyjęcie w poczet członków
zwyczajnych UKS Akademii Sportu KSB Lędziny
………………………………………………..…
czytelny podpis członka Klubu-rodzic- opiekun /
Nr zgłoszenia ……………
………...………………………………
(podpis i pieczęć klubu)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
..............................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
..............................................................................
(adres zamieszkania)
……………………………………
(PESEL)
Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez UKS
Akademię Sportu KSB Lędziny, z siedzibą w Lędzinach przy ul. Waryńskiego 46 dla celów
reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego.
II.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
III.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki,
drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w
Internecie itp. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
IV.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych na zlecenie UKS
Akademii Sportu KSB Lędziny, w szczególności zdjęć wykonanych w całym okresie szkolenia.
V.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych),
względem UKS Akademii Sportu KSB Lędziny z siedzibą w Lędzinach przy ul. Waryńskiego 46, z tytułu
wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

...............................................................
(data i podpis Rodzica/Opiekuna)

