
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie........................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka)

na członka uczestnika Uczniowskiego Klubu Judo „225” Warszawa. 
          Dane osobowe: 

1. Data urodzenia……………………………………………………………………………

2. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….

3. Nr telefonu...................................................................................

4. Adres e-mail.................................................................................

5. Nr legitymacji Klubowej (wypełnia Zarząd)..............................….

Przyjęto w/w na członka uczestnika Klubu

...............................................................
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

Regulamin uiszczania składek członkowskich 
w Uczniowskim Klubie Judo 225 w roku szkolnym 2018/2019

1. Składka stała uśredniona miesięczna za zajęcia judo:
 zajęcia 2 x w tygodniu (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) wynosi 120 zł;
 zajęcia 1 x w tygodniu (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) wynosi 80 zł.

2. Składkę należy uiścić na numer rachunku bankowego………………………………………………...............
3. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka
4. W przypadku rodzeństw opłata wynosi 100zł od każdego z dzieci.
5. W przypadku zapłaty po 10-tym, będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.
6. W  przypadku,  gdy  w  miesiącu  trener  przeprowadzi  mniej  niż  4  zajęcia,  obowiązany  jest

umożliwić odrobienie zajęć w innym terminie.
7. W  razie  nieobecności  dziecka  przez  cały  miesiąc,  będzie  pobierana  stała  opłata  30  zł,

gwarantująca rezerwację miejsca w grupie.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć po pierwszym treningu opłat nie pobieramy. 
9. Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna

od faktycznych obecności dziecka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  uiszczania  składek  za  zajęcia  judo  
w Uczniowskim Klubie Judo 225 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

          …….......……………..……………………….......................................……
Data i Podpis składającego oświadczenie lub opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członka uczestnika

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz członka uczestnika przez administratora

danych, którym jest Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa z siedzibą w Warszawie,  ul. J. Brożka 15, kod

pocztowy  01-451, w celu uczestnictwa, wykonywania praw wynikających z członkostwa uczestnictwa w

zajęciach  judo  i  wykonania  zadań  publicznych  realizowanych  na  zlecenie  jednostek  sektora  finansów

publicznych oraz spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej

lub prawa polskiego bądź wewnętrznych regulacji określonych przez Europejską i Światową Unię Judo.

2. Podaję dane osobowe  dobrowolnie  i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  

i  sposobach  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  

i prawie ich poprawiania.

          …….......……………..……………………….......................................…………
Data i Podpis składającego oświadczenie lub opiekuna prawnego

ZGODA I OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo...................................................................(imię i nazwisko dziecka)
w zajęciach judo prowadzonych w ramach klubu UKJ 225 Warszawa.

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o konieczności przeprowadzenia stosownych badań lekarskich
pozwalających na uprawianie sportu mojego dziecka w zajęciach judo.

3. Wyrażam zgodę i  akceptuje program treningowy realizowany w ramach treningów,  jakie  będzie odbywać
moje dziecko.

4. Oświadczam,  że  dziecko  jest  zdrowe  i  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  
w zajęciach judo.

5. Wyrażam  zgodę na  wyznaczenie  przez  trenera ewentualnego jego zastępstwa w treningach przez  innego
upoważnionego trenera do prowadzenia zajęć judo.

6. Zostałem poinformowany  przez trenera o możliwości  uzyskiwania  od niego kompleksowych  informacji  na
temat  postępów  treningowych  mojego  dziecka  oraz  programu  treningowego  realizowanego  w  ramach
prowadzonych zajęć judo.

7. Niniejsze oświadczenie i zgoda jest ważna na czas wykonywania praw przysługujących członkowi uczestnikowi
Uczniowskiego Klubu Judo „225” Warszawa.

8. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  uiszczania  opłat  za  zajęcia  judo  w  roku  2018/2019  i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

9. Oświadczam,  iż  znane mi  są  postanowienia  statutu,  cele  i  zadania  Klubu.  Zobowiązuję  się  do aktywnego
uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.

10. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na robienie zdjęć i filmowanie członka uczestnika w trakcie zajęć oraz na
umieszczanie  zdjęć  i  filmów  na  stronie  internetowej  Klubu  oraz  na  profilach  społecznościowych  w
szczególności: Facebook, YouTube Klubu w celach informacyjno-sprawozdawczych oraz promocyjnych.

11. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych kontaktowych oraz członka uczestnika tj.
w  szczególności  telefon/mail*  firmom  sponsorującym  UKJ  225 w  celach  marketingowych  oraz  ich
przetwarzanie zgodnie z treścią przepisów o ochronie danych osobowych. Wykaz sponsorów znajduje się na
www.judo225.pl

          …….......……………..……………………….......................................…………
Data i Podpis składającego oświadczenie lub opiekuna prawnego
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