Deklaracja członkowska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Energetyk – Zgorzelec”
1. Dane Zawodnika:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………
Nr telefonu, adres e-mail: ……………………………………………………………
2. Dane osobowe, oświadczenia i zgody opiekuna*:
- Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………………..
- Adres zamieszkania opiekuna prawnego:……………………………………………………….
- Nr telefonu opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………
- Adres e-mail opiekuna prawnego: ………………………………………………………………….
- Wyrażam zgodę na przyjęcie mojego podopiecznego do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Energetyk –
Zgorzelec” (UKS Energetyk Zgorzelec) z siedzibą w Zgorzelcu (dalej zwany „Klubem”).
- Potwierdzam, że mój podopieczny jest w pełni zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne
do jego udziału w zajęciach sportowych (treningach), w tym zajęciach nauki (doskonalenia) pływania jak i
udziału w innych formach aktywności sportowej, organizowanych przez Klub lub organizowanych przez
inne podmioty, w których wzięcie udziału mojemu podopiecznemu umożliwi Klub. O wszelkich powstałych
po dniu złożenia deklaracji członkowskiej przeciwwskazaniach zdrowotnych Klub natychmiast powiadomię.
- Wyrażam zgodę na publikację zdjęd i filmów z udziałem mojego podopiecznego z zajęd i imprez
sportowych.
- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
- Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone przez dziecko oraz zobowiązany jestem
do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy ze środków własnych.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów, ofert i innych informacji o działalności statutowej Klubu
- Zobowiązuję się do regularnego i systematycznego uiszczania składki członkowskiej**
Składkę członkowską za dany miesiąc należy uiszczad z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na
rachunek bankowy numer: BGŻ BNP Paribas S.A. : 49 2030 0045 1110 0000 0312 3690
(w tytule przelewu proszę podad imię i nazwisko dziecka i miesiąc składkowy)
*) – podpisuje jedynie opiekun prawny osoby niepełnoletniej ubiegającej się o członkostwo w Klubie UKS Energetyk Zgorzelec
**) Brak opłacenia składki członkowskiej będzie skutkował zawieszeniem zawodnika a w skrajnych przypadkach (ponad 3 miesiące zaległości) skreśleniem z listy
członków Klubu

……………………………………………………………………
Data, podpis opiekuna

