
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka
05-420  Józefów,  ul. Mickiewicza 11

                                                            
Józefów, dn.........................

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UKS Jedynka nr ……………….
Dane osobowe uczestnika zajęć UKS Jedynka 
Imię  i  nazwisko  :  ......................................................................................................... 
Data  urodzenia  :  ......................................................................................................... 
Nazwa szkoły : ......................................................................................................... 
Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie mnie na uczestnika zajęć Uczniowskiego Klubu 
Sportowego  Jedynka.  Znane  mi  są  postanowienia  statutu,  cele  i  zadania  Klubu, 
regulamin  zajęć  i  zobowiązuje  się  do  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  Klubu  oraz 
przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.

 ……………………………………………………………………………….
 (własnoręczny podpis uczestnika zajęć) 

Wybrana dyscyplina:

…...........................................................................................................

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

 
Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego :
Imię i nazwisko: ................................................................................................................. 
Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 
Tel. kontaktowy: .............................................................................................................…. 
Adres mailowy: ............................................................................................................…..



Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego 
uczestnika zajęć i zobowiązuję się do przestrzegania przeze mnie i przez uczestnika 
zajęć  Statutu  i  Regulaminu  uczestnictwa  w  zajęciach  sportowych  UKS  Jedynka. 
Zobowiązuję  się  do  terminowego  opłacania  miesięcznych  składek  w  wysokości  i 
terminach określonych przez Zarząd Klubu.
Składka  wpisowa – 50zł ( płatna w momencie zapisu uczestnika zajęć )
Składka miesięczna 50 zł za każdą dyscyplinę  ( wymiar zajęć to 2 godziny lekcyjne w 
każdym  tygodniu  )  –  wysokość  składki  w  zależności  od  grupy  do  której  zgłoszono 
uczestnika zajęć ( płatna z góry do 10-go każdego miesiąca ) informacja o wysokości 
składek dostępna na stronie Klubu www.sp1.jozefow.pl
Wpłaty na rachunek bankowy UKS Jedynka : 
Bank Spółdzielczy w Józefowie nr konta 52802300092001001036710001
Tytuł przelewu składka roczna ( wpisowe ) :  imię i nazwisko dziecka składka roczna 
Tytuł przelewu składka miesięczna : imię i nazwisko dziecka składka za miesiąc .... 

W wypadku podjęcia Uchwały Zarząd klubu o zmianie wysokości miesięcznej składki 
członkowskiej  powyżej  15%  obowiązującej  w  dniu  podpisania  deklaracji,  niniejsza 
deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia w zajęciach sportowych 
będzie podpisanie nowej deklaracji uczestnika zajęć UKS Jedynka.

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

…........................................................................

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej deklaracji danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i prowadzenia zajęć ( Zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO) oraz z godnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o 
ochronie danych osobowych ).  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka dla potrzeb reklamowo szkoleniowych, związane z działalnością UKS Jedynka 
oraz  na  umieszczanie  danych  osobowych  dziecka  w  danych  sekcji  Klubu  i 
wykorzystywanie ich dla potrzeb Klubu UKS Jedynka 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

…........................................................................

http://www.sp1.jozefow.pl/





