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Zgłaszam akces przynależności do Stowarzyszenia Międzyszkolnego Klubu Sportowego
MKS „Dwójka Zawiercie“ mojego dziecka / podopiecznego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych,
mojego dziecka(podopiecznego), podanych w złożonej przeze mnie deklaracji, przez MKS
„Dwójka Zawiercie“ dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji i realizacji zadań Stowarzyszenia
(zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka /
podopiecznego podczas zajęć, meczy konkursów i uroczystości organizowanych przez klub
oraz wykorzystanie tego wizerunku (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
Oświadczam , że wyżażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego w meczach i
turniejach na terenie miasta Zawiercia i poza nim.
Oświadczam, że nie ma ukrytych przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko / podopieczny
uczestniczyło w zajęciach i zawodach Międzyszkolnego Klubu Sportowego MKS „Dwójka
Zawiercie“.
Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania
tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Zobowiązuję się zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia do terminowego opłacania
składki członkowskiej dla członków zwyczajnych będącymi zawodnikami MKS „Dwójka“
Zawiercie zgodną z regulaminem Klubu , płatną do dziesiątego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy Stowarzyszenia Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 17203000451110000004285550 , oraz respektowania statutu i uchwał statutowych
władz Stowarzyszenia, a także do respektowania Regulaminu Rodzica i dziecka.
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Ja niżej podpisana/podpisany ………………………......................……….wyrażam zgodę na
reprezentowanie klubu MKS „Dwójka” Zawiercie przez moje dziecko
………………....................................................................……………………. zamieszkałe w
……………………………………………………………………………….................................................................,
urodzone dnia ……………………............……w…………………………..............................., numer
pesel…………………………………………….;

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
dokumencie (zgodnie ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
Wyrażam zgodę na korespondencję drogą mailową pod
adresem……………………….............................................................................................................
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