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DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
OPIEKUN PRAWNY ZAWODNIKA
Szkolny Klub Sportowy 137 Delfin - Łódź
Nazwisko opiekuna prawnego zawodnika

_________________________________

Imię opiekuna prawnego zawodnika

_________________________________

Imię i nazwisko zawodnika

_________________________________

Data i miejsce urodzenia opiekuna prawnego

_________________________________

Adres zamieszkania opiekuna prawnego

_________________________________

Telefon kontaktowy

_________________________________

Adres e-mail

_________________________________

Podejmuję świadomą decyzję przystąpienia w poczet członków rodziców SKS 137 Delfin - Łódź
i przestrzegania zapisów Statutu SKS 137 Delfin - Łódź oraz regulaminów wewnętrznych Klubu.
Zobowiązuję się do opłacania rocznych składek członkowskich.
Oświadczam, iż na dzień składania niniejszej deklaracji:
- mój syn/córka jest zawodnikiem SKS 137 Delfin – Łódź lub
- została złożona deklaracja członkowska o wpisanie mojego syna / mojej córki* w poczet zawodników Klubu
SKS 137 Delfin - Łódź.

_________
Data

_______________________
i miejscowość

(podpis członka opiekuna prawnego zawodnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej Klubu SKS 137 Delfin - Łódź z siedzibą w Łodzi przy
ul. Florecistów 3b na cele związane z prowadzeniem szkolenia sportowego, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia do Klubu SKS 137 Delfin - Łódź. Przysługuje Pani / Panu prawo
dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
Składając podpis potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się ze Statutem Klubu, akceptuje jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej Klubu SKS 137 Delfin - Łódź
z siedzibą w Łodzi przy ul. Florecistów 3b na cele szkolenia sportowego, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Klubu, profilach internetowych
zarządzanych przez Klub jak Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji SKS 137 Delfin - Łódź. Wizerunek i
podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane Sponsorom SKS 137 Delfin - Łódź. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

(podpis członka opiekuna prawnego zawodnika)
Zarząd Klubu
Wpisano na listę członków opiekunów prawnych zawodników na podstawie uchwały Zarządu nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

_______________
(podpis członka Zarządu)

Zwolniony z Klubu dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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