
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

ZŁOŻONA W DNIU 

 
Ja, niżej podpisany (a) proszę o przyjęcie dziecka   ………………………………. , którego jestem prawnym opiekunem 

               /imię i nazwisko/ 

na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego CHEMIK SPORT AKADEMIA Gorzów Wlkp. 

 

 

/podpis opiekuna prawnego/ 

Dane osobowe członka zwyczajnego 

Imię/Imiona i nazwisko…………….………………………………………………PESEL 

Adres……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………. E-mail 

Miejsce urodzenia …………………………………… data urodzenia………………………………………………. 

Szkoła podst/Gim/Przedszkole nr ………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego opiekuna prawnego ………………………………………….. 

EMAIL OPIEKUNA TELEFON KONTAKTOWY OPIEKUNA 

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

Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby mój podopieczny został członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego  
CHEMIK  SPORT  AKADEMIA  Gorzów Wlkp.  i  uczęszczał  na  zajęcia  sportowe  i  turnieje organizowane przez 
Klub a także aktywnie uczestniczył w zajęciach szkoleniowych i w życiu Klubu. 
Zobowiązuję się w jego imieniu do opłacania składek członkowskich

1
 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję Statut oraz Regulamin UKS CHEMIK SPORT AKADEMIA Gorzów Wlkp. 
Jednocześnie zaświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania medyczne do uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach 
sportowych. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego oraz przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie  
z polityką Rodo w zakresie promocji Klubu Piłkarskiego UKS CHEMIK SPORT AKADEMIA GORZÓW WLKP. 

 

Podpis opiekuna 

Decyzją Zarządu przyjęto w/w członka zwyczajnego Klubu 

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

data i podpis Prezesa data i podpis V-ce Prezesa 

1) Na dzień złożenia deklaracji składka członkowska wynosi 100 zł miesięcznie ( z wyjątkiem miesiąca lipca - za który składka członkowska wynosi 50 zł miesięcznie) 

 i jest płatna raz w miesiącu do 05 dnia każdego miesiąca. Składkę członkowską opłaca się za dany miesiąc niezwłocznie po tym jak jest się przyjętym w poczet członka 
klubu. Składki należy wpłacać na nr konta: 25 2490 0005 0000 4500 1478 9615, Alior Bank SA z odpowiednim dopiskiem :"SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 
(imię i nazwisko podopiecznego)". Powyższa składka została uchwalona decyzją zarządu klubu.. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego Chemik Sport Akademia. 
Informujemy o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. / zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 
29.08.1997 r.) 

 
Podpis opiekuna 

 

 

 

 


