UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ORŁY TCZEW
ul. Elżbiety 21A, 83-110 Tczew
e-mail: klub@orlytczew.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DLA UCZNIA /PRZEDSZKOLAKA
Ja, niżej podpisany (a)

.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

proszę o przyjęcie mnie na członka UKS ORŁY TCZEW. Znane mi są postanowienia Statutu,
Regulaminu i zobowiązuję się do rozwijania swych umiejętności i aktywnego uczestnictwa w
zajęciach szkoleniowych i w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwal i postanowień Władz Klubu.

…………………………………………………….
(podpis zawodnika)

ADRES: .................................................................................................................................................
PESEL: ..................................................................................................................................................
MIEJSCE ORAZ DATA URODZENIA : ........................................................................................................
SZKOŁA / PRZEDSZKOLE : ......................................................................................................................
EMAIL OPIEKUNA : ................................................................................................................................
TEL. KONTAKTOWY OPIEKUNA : ............................................................................................................
Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem UKS ORŁY TCZEW oraz
zobowiązuję się w jego imieniu do opłacania comiesięcznej składki członkowskiej.
……………………………..., ……………………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………...........................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Decyzją Zarządu przyjęto w/w osobę na członka UKS ORŁY TCZEW.
…...............................................................
(data i podpis Prezesa)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ORŁY TCZEW
ul. Elżbiety 21A, 83-110 Tczew
e-mail: klub@orlytczew.pl

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym (z pełną władzą rodzicielską)
.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko zawodnika)

i wyrażam zgodę na :
udział mojego dziecka w zajęciach sportowych i rozgrywkach Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej, a także innego rodzaju zawodach piłki nożnej w Polsce i poza granicami
kraju.
wyjazdy autokarem lub samochodem prywatnym na mecze, turnieje, wycieczki oraz
obozy organizowane w ramach przynależności do UKS ORŁY TCZEW.
publikację, pokazanie i wykorzystanie wizerunku, portretu, imienia i nazwiska, głosu dziecka
ze wszystkich rozgrywek UKS ORŁY TCZEW w piłce nożnej, w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i przyszłości na całym świecie. Materiały te będą
wykorzystywane wyłącznie za zgodą UKS ORŁY TCZEW.
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych w/w zawodnika dla
potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego zgodnie z ustawa z
dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z dnia 10.05.2018 poz 1000).

Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału
wyżej wymienionego zawodnika w zajęciach sportowych, a ja posiadam pełnię praw rodzicielskich
wobec tego dziecka

……………………………..., ……………………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………...........................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

