DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
UKS Sokół Kościan
Nazwisko ...................................................................................................
Imię ............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia............................................................................
PESEL .......................................................................................................
Imię ojca ....................................................................................................
Adres zamieszkania (ul, kod, miejscowość) ..............................................
...................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................
Telefon rodzica/opiekuna...........................................................................
Miejsce nauki .............................................................................................
Adres e-mail: ..............................................................................................
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DLA NIEPEŁNOLETNICH
Wyrażam zgodę na uprawianie przez syna / córkę Taekwondo WTF w ramach zajęć UKS Sokół Kościan.
Potwierdzam, że na podstawie badań przedmiotowych i oświadczenia o przebytych chorobach dziecko posiada
brak przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania Taekwondo .

............................. ...................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

WNIOSEK WRAZ Z ZOBOWIĄZANIEM
Niniejszym proszę o przyjęcie mnie do UKS Sokół Kościan.
Zobowiązuję się do:
- przestrzegania statutu klubu, oraz przepisów PZTO, OZTO i Ministerstwa Sportu
- terminowego opłacania składek członkowskich
- uczestnictwa w zajęciach sportowych i godnego reprezentowania UKS Sokół Kościan w zawodach sportowych
- uzyskania pisemnej zgody zarządu UKS Sokół Kościan, w przypadku chęci zmiany klubu na inny klub taekwondo.
- nie uczestniczenia w zajęciach innych klubów taekwondo przez okres 12 miesięcy po wystąpieniu z UKS Sokół
Kościan bez zgody jego zarządu
- Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) Klub sportowy informuje iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach jest Uczniowski Klub Sportowy Sokół
Kościan, z siedzibą os. Piastowskie 49/3, 64-000 w Kościanie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji członkowskiej dla
potrzeb ewidencji i rozliczeń przez UKS Sokół Kościan zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Zgadzam się także na publikację na stronie klubu www.taekwondo-kos-wol.pl imienia i nazwiska mojego dziecka, jego
zdjęć, jego roku urodzenia, posiadanego stopnia oraz osiągnięć sportowych, w przypadku zawodów czy inauguracji.
Każdorazowo mam wgląd w treść danych dziecka, możliwość ich korekty oraz możliwość ich całkowitego usunięcia
po pisemnym zgłoszeniu się do klubu.

................................................
data i podpis wnioskującego

Wyrażam zgodę na pokazywanie wizerunku dziecka na zdjęciach z zajęć taekwondo, obozów, pokazów
organizowanych przez klub - w relacjach z zawodów, materiałach informacyjnych, ulotkach, filmach reklamujących i
prezentujących działalność Klubu na terenie Polski i za granicą oraz w Internecie (na podstawie Ustawy z dnia 26
stycznia 1984r. Prawo Prasowe rozdz.1, art. 14 i art.14.6)

................................................
czytelny podpis

W przypadku nie wyrażenia zgody na pokazywanie wizerunku dziecka - ze względu na fakt, że osoba
fotografująca czy filmująca nie zawsze jest poinformowana o braku zgody na wymienione czynności - wyrażam zgodę
na to że w takich sytuacjach na potrzebę dokumentowania - odpowiedzialność za zgłoszenie braku zgody na udział w
zdjęciach czy filmie, odsunięcie się z planu zdjęcia lub filmu, bądź ustawienie się w sposób uniemożliwiający
identyfikację postaci - spoczywa po stronie mojego dziecka.

................................................
czytelny podpis

