
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

NR…………………………………………………. 

Klub Sportowy „Orzeł” w Elblągu 

 

Imiona i Nazwisko członka Klubu:…………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców /opiekunów prawnych:…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy opiekuna prawnego …………………………………………………………………………... 

e-mail………………………………………………………………………….......................................................... 

Zobowiązuję się do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Klubu Sportowego „Orzeł”. 
2. Przestrzegania Statutu i Regulaminów Polskich Związków Sportowych oraz międzynarodowych 

organizacji  sportowych. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Data / miejsce /  czytelny podpis dziecka) 

 
 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego zawodnika KS „Orzeł”. 

 

Wyrażam  zgodę na uczestniczenie mojej córki /mojego syna …………………………………………………... 
        (imię i nazwisko dziecka) 
w zajęciach sekcji:i 
 
 
□  Łyżwiarstwo szybkie   □  Pięciobój nowoczesny                   □  Strzelectwo 

□  Short – track                                              □  Pływanie               □  Szermierka 

□  Wrotkarstwo 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Data  przystąpienia do Klubu, miejsce / czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 
 

Decyzja Zarządu Klubu Sportowego „Orzeł” o przyjęciu  do członków KS „Orzeł” 

                                                                                                                        ……………………………………… 
                                                                                                                                       (pieczątka, data i podpis) 
 

 
Decyzja Zarządu Klubu Sportowego „Orzeł” o zwolnieniu z członkostwa w KS „Orzeł” 

 ……………………………………… 
                                                                                                                              (pieczątka, data i  podpis) 



 

 

Oświadczenie  

 
1. Rozumiem, że podpisanie deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” w 
celach rekrutacyjnych i ewidencyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Z 1997 Nr poz. 883 ze zm.). Członek klubu 
/uczestnik zawodów wraz z rodzicem wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz 
materiałów wideo z wizerunkiem swoim i swojego dziecka zrobionych podczas 
treningów / zawodów lub podczas obozów sportowych w celach informacyjnych, 
reklamowych i marketingowych w zamian za ich bezpłatne udostępnienie w formie 
elektronicznej. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych 
umów przetwarzają dane osobowe  w imieniu Administratora.  
 

2. Zobowiązuję się do comiesięcznego opłacania składek członkowskich w kwocie 
określonej w aktualnej uchwale Zarządu Klubu. 
 
 

….......................................................................................... 
(Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ich 
sprostowania, ograniczenia lub usunięcia. 

 

 
Zarząd Klubu Sportowego” Orzeł” 

                                                           
i Zaznacz odpowiednią sekcję. 


