
D E K L A R A C J A 
 

Członkowska UKS SP35 „Pomerania-Szczecin” 
 

Imię i nazwisko: 

Adres stałego zamieszkania:  

Placówka szkolna (nazwa, adres): 

Tel/fax: Tel. komórkowy: E-mail: 

Data urodzenia: P E S E L: 

 

Imię Nazwisko opiekunów, rodziców 

 

Deklaruję wolę przystąpienia do Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 35 „Pomerania-Szczecin” 

Jednocześnie zobowiązuję się do respektowania Statutu Klubu oraz przestrzegania regulaminu 

uczestnictwa w zajęciach i decyzji władz UKS SP 35 „Pomerania Szczecin” .    

 

                                                        Podpis 

 

Dotyczy osób niepełnoletnich 

Wyrażam zgodę na uprawianie karate tradycyjnego w ramach UKS SP 35 „Pomerania-Szczecin” oraz 

pełnienie funkcji Członka Klubu przez w/w osobę będącej pod moją opieką. 
 

Podpis ustawowych przedstawicieli................................................................................................... 
 

 

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje stale leki, czy 
nosi okulary, aparat ortopedyczny, czy maiło zabiegi, operacji, czy przewlekle na coś choruje i t.p.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie zajęć 
Podpis________________________________ 
 

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich/mojego dziecka danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr. 133) 
do celów związanych z działalnością Uczniowskiego Klubu Sportowego SP35 Pomerania-Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ul. 

Świętoborzyców 40, który jest administratorem danych. Klub zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim oraz informuje o 

możliwości wglądu i wprowadzenia korekty własnych danych osobowych. 
 

Podpis _____________________________ 
 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowany podczas treningów, zawodów i innych 

wydarzeń zorganizowanych przez  Uczniowski Klub Sportowy SP35 Pomerania-Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 

na stronie internetowej Klubu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu.  
 

Podpis _______________________________ 
 

INFORMACJE STATYSTYCZNE (zaznacz odpowiednie) 

Powód rozpoczęcia treningów: 

 poprawienie sprawności 

 profilaktyka wad postawy 

 nauka samoobrony 

 doskonalenie pozytywnych cech charakteru 

 osiągnięcie sukcesów sportowych 

Pozyskanie informacji o klubie: 

 rekomendacja znajomych 

 pokazy karate 

 zawody karate 

 prasa 

 radio 

 telewizja 

 plakat 

 ulotka 

 baner reklamowy 

 internet 

 

WYPEŁNIA UKS 

 

Data złożenia wniosku............................................                 Data przyjęcia na członka  UKS.................................... 

Nr. Poz. W Rej. Członków......................................                Za Zarząd UKS............................................................... 
 

Data skreślenia z listy członków UKS................................     Powód skreślenia........................................................ 

 


