Klub Sportowy „HAND to HAND 1”
Warszawa

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
(małoletni zawodnicy poniżej 16 lat)
Proszę o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu Sportowego „HAND to HAND 1".

____________________________________________________
nazwisko i imię zawodnika

____________________________
data urodzenia

Oświadczam, że znane są mi prawa i obowiązki członka oraz statut i regulamin Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”.
Deklaruję przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”.
(treść statutu: http://www.handtohand.pl/o-nas/statut, treść regulaminu: http://www.handtohand.pl/informacje/regulamin-hand-to-hand)

______________________________________ _________________________________________________
data rozpoczęcia nauki w „HAND to HAND”

podpis zawodnika

OŚWIADCZENIE OJCA/MATKI lub OPIEKUNA PRAWNEGO
DANE OSOBOWE ojca/matki lub opiekuna prawnego:

_________________________________________________
nazwisko i imię ojca/matki lub opiekuna prawnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

_________________________________
nr telefonu kontaktowego

Wyrażam zgodę na przynależenie mojego dziecka do Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”.
Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek klubowych.
Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko.
W przypadku rezygnacji z przynależności do Klubu Sportowego „HAND to HAND 1” lub zagubienia wydanego
mojemu synowi/córce sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) dokonam zwrotu lub pokryję ich koszt.
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach związanych z działalnością statutową
K. S. „HAND to HAND 1”
Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w treningach prowadzonych
przez K. S. „HAND to HAND 1” oraz udziału w występach na konkursach, zawodach itp. W przypadku pojawienia
się przeciwwskazań zdrowotnych zobowiązuję się do poinformowania o zaistniałym fakcie Zarząd Klubu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka
przez K. S. „HAND to HAND 1” w celu realizacji zadań związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Sportowy HAND to HAND 1”
z siedzibą w Warszawie, ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa

_______________________________
podpis ojca/matki lub opiekuna prawnego

