BGŻ BNP Paribas
Nr. Konta podstawowego - 25 2030 0045 1110 0000 0268 7040

KLUB SPORTOWY „OSIR” BIELAWA

NUMER:

nazwa skrócona „Pływacy Bielawa”

(wypełnia

zarząd klubu)

Deklaracja członkowska przeznaczona dla członków uczestników
Ja, niżej podpisany(a)*..................................................................................... proszę o przyjęcie
syna/córki* ............................................................................. w poczet członków Klubu Sportowego „OSIR”
Bielawa, nazwa skrócona „Pływacy Bielawa”.
Oświadczam, iż znane mi są postanowienia zawarte w Statucie i Regulaminie Klubu, cele i zadania Klubu Sportowego „OSIR”
Bielawa. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się także aktywnego uczestnictwa w życiu klubu,
przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu oraz strzeżenia godności członka Klubu Sportowego „OSIR” Bielawa. Po
otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do Klubu i przypisaniu do odpowiedniej grupy szkoleniowej zobowiązuję się do
terminowego regulowania miesięcznych składek klubowych w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu na wskazane konto bankowe.

…......................................., dnia.....................................................

.............................................................
(podpis prawnego opiekuna
w przypadku niepełnoletniego )

Dane członka uczestnika : ……………………………………………...
Nazwisko i imiona: ......................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ............................................... PESEL.................................................
Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

....................................................................................................................
Telefon kontaktowy...............……………………………..
Grupa lub imię trenera / jeżeli jest znane/ ……………………………………….
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 88).
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Klubu Sportowego „OSIR” Bielawa mojego wizerunku uwiecznionego na
zdjęciach filmach i innych dostępnych formach, publikowanie ich w wszystkich mediach w celach informacji i promocji Klubu.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie imienia i nazwiska w środkach masowego przekazu w celach informacji i promocji Klubu
Sportowego „OSIR” Bielawa.

.............................................................
(data i podpis osoby wrażającej zgodę lub prawnego opiekuna w
przypadku niepełnoletniego )

* - niepotrzebne skreślić
** - niewymagane
BGŻ BNP Paribas

Nr. Konta podstawowego - 25 2030 0045 1110 0000 0268 7040
KONTAKT: plywacybielawa@gmail.com,
strona internetowa: http://plywacybielawa.pl

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ................................................................ jest zdrowy/zdrowa i nie ma żadnych
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu pływackiego. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się i w pełni akceptuję statut i regulamin uczestnictwa w treningach Klubu
Sportowego „OSIR” Bielawa .
dnia………………………….

......................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane
uczestnictwem …......................................................................... w zawodach i treningu w odniesieniu
do osób trzecich. Niniejsze oświadczenie wyłącza całkowicie wszelką odpowiedzialność Klubu
Sportowego „OSIR” Bielawa, za szkody spowodowane uczestnictwem w zawodach i treningu w
odniesieniu do osób trzecich.
dnia………………………….

......................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

UWAGI:

