U C Z N I O W S K I

K L U B

S P O R T O W Y

43-250 Pawłowice ul.Sportowa 14

uksaquatica@o2.pl www.aquatica-pawlowice.pl

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA/UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH SEKCJI PŁYWACKIEJ
I.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko …………………………………………….……………………………………………………………………………………..............................................................
Data urodzenia ………………………………………………………..…………PESEL……….………………….……………….………………………………………………..…….........
Adres zamieszkania:
Miejscowość i kod pocztowy ...………………………….………………………………………………………………………………………..…………..…….……………….....
Ulica, nr domu, nr mieszkania ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..….
Nazwa i numer Szkoły/Przedszkola do którego dziecko uczęszcza:
………………………..................................................................................................................................................................................................................

II.

Dane rodzica/prawnego opiekuna*:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….......................
Adres zamieszkania:
Miejscowość i kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………....
Ulica, nr domu, nr mieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....

Dane kontaktowe:
Tel. komórkowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….......................
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

III.

Oświadczenierodzica/prawnego opiekuna* o przystąpieniu .

1. Deklaruję przystąpienie mojego dziecka/podopiecznego prawnego*
…………………………………….………………………………….……................do

sekcji pływackiej UKS AQUATICA-PAWŁOWICE

oraz uczestnictwo w zajęciach i zawodach sekcji pływackiej .
2. Znana mi jest treść Statutu Klubu i Regulaminu Sekcji Pływania oraz zobowiązuję się
do przestrzegania zawartych w nich postanowień , do aktywnego uczestnictwa w życiu
Klubu oraz do terminowego wnoszenia opłat sekcyjnych płatnych do 20 dnia każdego
miesiąca z miesięcznym wyprzedzeniem na konto:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AQUATICA nr 61 8447 0005 0000 1821 2000 0001.
3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz
wszystkie informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć wpływ na uprawianie sportu
(przebyte i przewlekłe choroby, zażywane lekarstwa itp.) przekażę lekarzowi sportowemu
w trakcie okresowych badań zawodników.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w

deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych przez Uczniowski Klub
Sportowy AQUATICA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)

5. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym.

………………………….
(miejscowość, data)

IV.

………………………………………
(podpis, rodziców, opiekunów)

Wypełnia Zarząd.

Uchwałą Zarządu nr …………………... z dnia…………………………..niniejszym stwierdza się
przyjęcie w/w uczestnika do Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquatica-Pawłowice.

ZARZĄD
UKS aQuatica

……………………..…………
(podpis)

*- niepotrzebne skreślić

