
Uczniowski Klub Sportowy 
CONRAD  Gdańsk

80-809 Gdańsk, Chałubińskiego 13,  NIP583-21-64-329
BZ WBK 65 1500 1171 1211 7004 5652  0000

DEKLARACA CZŁONKA KLUBU
sekcja JUDO

1. Nazwisko __________________________________________

2. Imię ______________________

3. Data i miejsce urodzenia ______________________

4. Adres zamieszkania , __________________________________________
kod pocztowy

__________________________________________

5. PESEL ______________________

6. Telefon kontaktowy /obojga opiekunów/ _______________________________

7. poczta e-mail ___________________________________________

Ja niżej podpisany deklaruję przystąpienie w poczet członków klubu. Stwierdzam, że znany
mi  jest  Regulamin  Klubu,  Statutu  Klubu  i  Regulamin  opłacania  składek  członkowskich
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Gdańsk dnia …………………………………..         …………………………………
                                 Podpis osoby pełnoletniej

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy osób niepełnoletnich do 18 lat/

My  niżej  podpisani  wyrażamy  zgodę  na  przynależność  syna/córki  do  UKS
"CONRAD" GDAŃSK. Jednocześnie stwierdzamy, że znany  jest nam Regulamin Klubu,
Statutu Klubu i Regulamin opłacania składek członkowskich i zobowiązujemy się do jego
przestrzegania 
 Informujemy o przebytych szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ………………………………….. …………………………………
                      Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Uchwałą Zarządu UKS Conrad Gdańsk z dnia  _________________              pieczątka i podpis
przyjęty w poczet członków klubu.

Uchwałą Zarządu UKS Conrad Gdańsk z dnia  _________________              pieczątka i podpis
zwolniony z listy  członków klubu.



Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych danych osobowych
mojego dziecka /niepotrzebne skreślić/  dla potrzeb wewnętrznych UKS Conrad Gdańsk i
instytucji, w których klub jest stowarzyszony, tj. Pomorski Okręgowy Związek Judo, Polski
Związek  Judo  oraz  w stowarzyszeniach  międzynarodowych:  Europejska  Unia  Judo oraz
/EUJ/ oraz Światowa Federacja Judo /IJF/, PKOL.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ………………………………….. …………………………………
                      Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

2.  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  występującego  na
fotografiach  oraz  materiałach  wideo  dokumentujących  działalność  stowarzyszenia.
Przyjmuję  do  wiadomości,  że  materiały  te  będą  przetwarzane  w  celach  promocji  UKS
Conrad Gdańsk.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ………………………………….. …………………………………
                      Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska w liście zawodników
i na liście rankingowej UKS CONRAD Gdańsk i w instytucjach stowarzyszonych.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ………………………………….. …………………………………
                      Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

` 4. Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą meilową informacji i ofert szkoleniowych
UKS Conrad Gdańsk

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ………………………………….. …………………………………
                      Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych


