
D E K L A R A C J A
Członkowska UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”

Imię i nazwisko:

Adres stałego zamieszkania: 

Miejsce treningów karate Tel. komórkowy: E-mail:

Data urodzenia: P E S E L: Imię Nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

Informacja o stanie zdrowia dziecka, na co musi zwrócić uwagę instruktor (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje stale leki, 
czy nosi okulary, aparat ortopedyczny, czy przewlekle na coś choruje, uwagi o zachowaniu dziecka i t.p.)

    OŚWIADCZAM, ŻE
✔ podałam/em  wszystkie  znane  mi  informacje  o  zdrowiu  dziecka,  które  mogą  pomóc  w  zapewnieniu 
właściwej opieki w czasie zajęć.

✔ Deklaruję  wolę  przystąpienia  mnie/mojego  dziecka  do  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  SP  35 
„Pomerania-Szczecin”. Jednocześnie zobowiązuję się do respektowania Statutu Klubu, decyzji władz UKS 
SP  35  „Pomerania  Szczecin”  oraz  przestrzegania  regulaminu  uczestnictwa  w  zajęciach  (dostępny  na 
odwrocie deklaracji oraz   na www.karateklub.szczecin.pl).

✔ Wyrażam  zgodę  na  uprawianie  karate  tradycyjnego  w  ramach  UKS  SP35  Pomerania-Szczecin  oraz 
pełnienie funkcji Członka Klubu przez w/w osobę będącej pod moją opieką.

✔ Wyrażam/nie  wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  zawierających  wizerunek  mojego  dziecka 
zarejestrowany podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń zorganizowanych przez  UKS Pomerania-
Szczecin na stronach internetowych Klubu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z 
działalnością Klubu. 

✔ Wyrażam  zgodę  na  przetworzenie  podanych  wyżej  moich  i  mojego  dziecka  danych  osobowych  w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych.

   

             Imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                           Podpis 

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

http://www.karateklub.szczecin.pl/


Niektóre postanowienia REGULAMINU CZŁONKOSTWA UKS SP35 Pomerania-Szczein
Cały Regulamin na www.karateklub.szczecin.pl Zachęcamy do zapoznania się.

Nowych członków UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”  obowiązuje złożenie deklaracji członkowskiej Klubu, 
za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata.
2. W przypadku kandydata niepełnoletniego, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun 
prawny kandydata.

             

Ze względu na  przynależność  Klubu do Polskiej  Unii  Karate  Tradycyjnego  członków Klubu od 8 kyu 
(kandydaci na żółty pas i wyżej) obowiązuję indywidualna roczna licencja PUKT w wysokości 40 zł. 

Członkowie Klubu opłacają comiesięczne składki członkowskie w ustalonej wysokości. Wysokość składki 
członkowskiej jest zryczałtowana i nie zależy od ilości treningów w danym miesiącu. 

Składka członkowska  nie ulega zmniejszeniu w przypadku nie uczestnictwa w aktywnościach Klubu z 
przyczyn nie zależnych od Klubu, takich jak: opuszczone i nieodrobione przez Członka treningi, odwołane 
przez szkoły treningi, treningi odwołane z przyczyn siły wyższej, dni ustawowo wolne od pracy, przerwy 
świąteczne, ferie i tp.

Składki należy wpłacać na konto Klubu, do 10 dnia miesiąca z góry.
Dane do przelewu na konto Klubu

Nazwa: UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”
Adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

Aliorbank, nr konta 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
W tytule: Składka członkowska, imię i nazwisko ćwiczącego, miesiąc, za który jest wpłacana składka,  

miejsce treningów.

Przy opóźnionej  wpłacie  (po 10 dniu danego miesiąca),   bez  uzasadnionych  przyczyn  i  wcześniejszego 
uzgodnienia z Klubem, do wysokości składki  należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 30 PLN za 
zwłokę.

Członkowie  Klubu  mają  prawo  udziału   w  wszystkich  aktywnościach  Klubu:  treningach,  egzaminach, 
pokazach,  zawodach  oraz  innych   wydarzeniach  organizowanych  przez  Klub  oraz  Polską  Unię  Karate 
Tradycyjnego.

Opuszczone  treningi  można  odrobić  w  innej  grupie  ćwiczących  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z 
instruktorem.  Comiesięczna  składka  członkowska  nie  ulega  zmniejszeniu  z  powodu  opuszczonych 
treningów.

Osoby biorące udział w aktywnościach Klubu zobowiązane są do:
- dostosowania się do wyznaczonego podziału na grupy wiekowe i według stopnia zaawansowania
-  przestrzegania  porządku,  obowiązującej  dyscypliny  (etykiety),  higieny,  oraz  warunków 
bezpieczeństwa.
-  systematycznego  uczęszczania  na  zajęcia;  wszelkie  przyczyny  ewentualnej  nieobecności  należy 
zgłaszać instruktorowi.
-  kontrolowanie  swojego  stanu  emocjonalnego  oraz  kontrolowanie  technik  według  wskazówek 
instruktora.
– okazywanie szacunku wobec wyższych stopni i osób starszych

http://www.karateklub.szczecin.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

  Wyrażam  zgodę  na  przetworzenie  podanych  wyżej  moich  i  mojego  dziecka  danych  osobowych  w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy SP35 Pomerania-Szczecin z 
siedzibą przy ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin wpisany do rejestru uczniowski klubów sportowych, 
prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin, nr 104 (dalej UKS Pomerania-Szczecin).

2.  UKS Pomerania-Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem biuro@karateklub.szczecin.pl

3. Pana/Pani dane osobowe zbierane oraz przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych UKS Pomerania-
Szczecin i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, 
oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji 
wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 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

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo 
dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do UKS Pomerania-
Szczecin bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności 
statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z UKS Pomerania-Szczecin  przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest UKS Pomerania-Szczecin np. firmy księgowe, transportowe, agencje 
ubezpieczeniowe,  biura podróży, hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe, i inne,

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich 
przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów 
i usług UKS Pomerania-Szczecin będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich 
przetwarzania w tym celu.

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6, Pana/Pani dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jeśli umowa zawarta między Administratorem a podmiotem w celu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym 
celu wskazanym w pkt 6 wskazywać będzie dłuższy niż 6-cio letni okres przetwarzania danych osobowych po 
zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania, zastosowanie ma okres wskazany we wspomnianej umowie.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 
(poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia 
danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

PODPIS CZŁONKA UKS POMERANIA-SZCZECIN/OPIEKUNA PRAWNEGO

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


