
   
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA z dnia………………………… 

Uczestnika/Członka Niepełnoletniego   

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana, proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników/członków zwyczajnych 

Ludowego Klubu Sportowego, ul. Rybacka 8 Charzykowy. 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Statut Klubu jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

2. Zostałam/-em poinformowana/-y o zasadach organizacji Klubu 

3. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich w obowiązującej wysokości* 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, Data Czytelny Podpis Kandydata Czytelny Podpis Rodziców/Opiekunów 

prawnych 

 

 

 

 

*Dzieci i młodzież są zwolnione z jednorazowej opłaty wpisowej 

**Niepotrzebne skreślić 

 

A Kwestionariusz Osobowy 

1 
Imię 

 

2 
Nazwisko 

 

3 Adres 
Ulica/nr domu 

 

Kod /miejscowość 
 

4 
Data urodzenia 

 

5 Szkoła 
Nazwa szkoły 

 

Ulica 
 

Kod /miejscowość 
 

6 Dane kontaktowe 
Telefon 

 

email 
 

B Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych** 

 Wyrażam/y zgodę na uprawianie żeglarstwa przez mojego/naszego syna/córkę/podopiecznego i 
prosimy o przyjęcie go/jej w poczet członków Klubu LKS Charzykowy** 

 
Imię Nazwisko Podpis 

1    

2    



   
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ORAZ 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY CZŁONKOSTWA W LKS CHARZYKOWY. 

W związku z przystąpieniem do klubu żeglarskiego LKS Charzykowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest LKS Charzykowy, pełny adres: Ludowy Klub Sportowy, 

ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działalności statutowej klubu LKS Charzykowy 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w tym Sponsorom Klubu, wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia działalności Klubu, realizacji projektów, udziału w zawodach sportowych, 

sprawozdawczości w ramach tegoż Klubu, a także w celach promocyjnych Klubu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa równoznaczna będzie z rezygnacją  

z członkostwa w Klubie. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej albo kandydata  

w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez LKS Charzykowy akcjach  

i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby promocji Klubu zgodnie z ustawą z dnia 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666).Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wizyty w Klubie oraz uczestnictwa 

w projektach Klubowych mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu oraz wykorzystane  

w materiałach promocyjnych. 

8. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie treści marketingowych LKS Charzykowy oraz jego 

Sponsorów. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji 

celu określonego w pkt. 2, jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia ustania członkostwa w klubie. 

 

 

 

Miejscowość, Data Czytelny Podpis Kandydata Czytelny Podpis Rodziców/Opiekunów 

prawnych* 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

C Decyzje Zarządu Klubu Data Podpis 

1 Wpływ Deklaracji do Klubu   

2 Przyjęcie w poczet Członków Klubu   

3 Odmowa przyjęcia w poczet Członków z powodu: 

  

4 Skreślenie z listy Członków z powodu: 

  



   
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW * 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka 

........................................................................................  

w organizowanych przez LKS Charzykowy zajęciach rekreacyjnych, sportowych, basenowych, grach i 

zabawach terenowych. Jednocześnie oświadczamy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 

w/w zajęciach oraz że poinformowaliśmy nasze dziecko o obowiązku podporządkowania się podejmowanym 

przez opiekunów decyzjom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w razie nie podporządkowania się 

regulaminom i zarządzeniom, zasadom bezpieczeństwa lub etyki ma prawo odmówić uczestnikowi prawa do 

udziału w zajęciach bez zwrotu składek członkowskich i wniesionych opłat. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, Data  Czytelny Podpis Rodziców/Opiekunów 

prawnych* 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

  OŚWIADCZENIE DYREKCJI SZKOŁY 

 

Wyrażam/y zgodę na uczestnictwo  naszego ucznia ………………………………………………………. 

w działalności Ludowego Klubu Sportowego Charzykowy. 

 

 

 

 

Miejscowość, Data  Podpis Dyrektora placówki 

 


