
                              Warszawa ………………………………………………… 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

GIMNASTYCZNEGO WARSZAWSKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO AJSEDORA 

 
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………… proszę 
o przyjęcie mnie na członka uczestniczącego Gimnastycznego Warszawskiego Klubu Sportowego 
AJSEDORA. 
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuję się do aktywnego 
uczestnictwa w treningach oraz w życiu Klubu, a także przestrzegania regulaminów i zasad 
bezpieczeństwa podczas zajęć oraz godnego reprezentowania barw Klubu.  

 

……………………………………………….. 
                                                                                                      (własnoręczny podpis) 

Dane Osobowe 

1. Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia i miejsce urodzenia  ……………………………………………………………………………………………… 

PESEL         ………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Szkoła/Przedszkole ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie rodziców 

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulaminy zajęć sportowych prowadzonych przez Klub, statut 
i regulamin Klubu oraz regulamin zmian klubowych. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka, 
jako członka Klubu w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym na zasadach 
określonych w regulaminach. Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na 
stronie internetowej Klubu oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, 
w tym z wykorzystaniem wszelkich mediów elektronicznych. 

 Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a przypadku 
zamiany w tym względzie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. 

Zobowiązuje się do terminowego regulowania składek członkowskich i opłat za zajęcia w wysokości 
i na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.    

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Klub złożonych danych 
osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

Na podstawie § 20 ust. 2 statutu Klubu zgadzam się na powiadamianie mnie o miejscu, terminie 

i porządku obrad Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w poniżej. 

…………………................………………………………................................................................. 
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

…………….........................……................................................................................... 
(Nr telefonu i email) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia   …………………………………………………………………………..…………………… 

Przyjęto w/w członka na członka uczestniczącego Klubu         

Data i podpis: 


