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Deklaracja członkowska  
do 16 r.ż. 

 
Bojanowo, dn. …………………………….. 

 
  Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………………… proszę o przyjęcie 
mnie na członka zwyczajnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZOK w Bojanowie.. 
Znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa 
w życiu klubu, systematycznego trenowania oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu.   
  
  
                                                                                  …………………………………………………………………………..  
                                                                                              (własnoręczny podpis członka klubu)  
DANE OSOBOWE 
1. Imię i nazwisko   ………………………………………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia   …………………………………………………………………………………………………  
3. Miejsce zamieszkania   ……………………………………………………………………………………….  
4. nr telefonu / e-mail  ………………………………………………………………………………………….. 
5. szkoła    ……………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________________________________________________     

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 
Ja……………………………………………………………………………………(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
□   Oświadczam, że jestem ustawowym przedstawicielem dziecka i wyrażam zgodę na wstąpienie 
syna/córki……………………….……………………………(imię i nazwisko dziecka) w poczet członków MUKS SZOK 
Bojanowo.  
□   Wyrażam zgodę na udział  dziecka w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez klub. Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i 
wyczynowo sportu w każdej odmianie i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania właściwej metodyki prowadzenia zajęć. 
□   Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku 
zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.  
□   Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich dziecka w wysokości min. 
20zł/m-c do 10 dnia każdego miesiąca, na konto klubu:  

Bank Spółdzielczy w Poniecu 
98 8682 0004 0051 5634 9000 0010 

□   Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej deklaracji na 
potrzeby realizacji celów statutowych MUKS SZOK Bojanowo, zgodnie z RODO art. 6 ust.1 .  
□   Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka ( Podczas treningów, 
akcji szkoleniowych, wydarzeń organizowanych przez nasz klub lub w których uczestniczymy może 
mieć miejsce fotograficzne i filmowe rejestrowanie wizerunku na potrzeby komunikowania w mediach 
lub wykorzystania w celach reklamowych klubu.) 
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Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………………...  
Nr telefonu / e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………….  
  
  
 ……………………………………………………………. 
 (czytelny podpisy rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa w MUKS SZOK lub jego czasowym 
zawieszeniu prosimy o pisemną informację w tej sprawie ( gotowe druki będą do pobrania na stronie 
www.szokbojanowo.pl lub u opiekunów grup) 
        
 
Administratorem danych członków klubu jest MUKS SZOK Bojanowo, ul. Lipowa 2 63-940 Bojanowo. Dane osobowe, które MUKS SZOK przetwarza w celu 
realizacji umowy lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są niezbędne i bez ich podania członkostwo w Klubie jest 
niemożliwe. Dane osobowe członków klubu będą przechowywane przez 5 lat po ustaniu członkostwa w Klubie, po czym zostaną usunięte, zgodnie z 
wprowadzoną procedurą. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na 
poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie UKS ,,Dwójka”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. Jednocześnie zapewniamy, że UKS ,,Dwójka” dokłada wszelkich starań, aby Państwa 
dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uchwałą Zarządu Klubu  
 z dnia……………………………….  
Przyjęto …………………………………………………………….(imię i nazwisko) do grona członków  
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZOK w Bojanowie 
  
                                                                                                       ……………………………………….  

    (podpis Sekretarza lub Prezesa) 
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