
 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Dane osobowe (dziecka): * 

1.  Nazwisko i imiona.............................................................................................. 

2.  Imiona rodziców................................................................................................. 

3.  Data urodzenia...............................miejsce urodzenia........................................ 

4. PESEL................................................................................................................ 

5. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………. 

6. Nr telefonu ....................................e-mail:.......................................................... 

Wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka do Uczniowskiego Klubu Pływackiego Marlin w 

Gryfinie oraz na jego uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, zawodach i zgrupowaniach 

sportowych. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do 

aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 

Jednocześnie oświadczam, że zgłaszane dziecko jest zdrowe i nie posiada przeciwskazań do 

uprawiania sportu pływackiego. 

Zobowiązuję się do systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na 

zasadach ustalonych przez Zarząd UKP Marlin. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć: moich własnych / mojego dziecka na potrzeby 

promocyjne Uczniowskiego Klubu Pływackiego Marlin oraz ich zamieszczanie na stronie 

internetowej klubu. 

Wyrażam zgodę na: 

- bezpłatne wykorzystanie wizerunku oraz gromadzenie i przetwarzanie podanych wyżej danych 

osobowych rodzica/opiekuna oraz danych osobowych dziecka na potrzeby UKP Marlin zgodnie z 

wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej UKP Marlin 

- otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniam w tym celu 

identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

 

 

Gryfino ............................... ................................................... 
(  data ) ( podpis rodzica) 

 
* wypełnić literami drukowanymi 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA regulamin opłacania składek 

 
Złożona przez rodzica - prawnego opiekuna …………………………………. …………………. 

Legitymującego się dowodem osobistym nr ……………………………………………………… 

wydanym  przez …………………………………............................................................................. 

zwanym dalej prawnym opiekunem członka klubu UKP Marlin w Gryfinie. 

§ 1 

deklaracja obowiązuje przez cały czas członkostwa w klubie UKP Marlin w Gryfinie 

§ 2 

Opłaty: składka miesięczna wynosi 125 zł płatne do 10 każdego miesiąca. W przypadku dwóch lub więcej dzieci 

z jednej rodziny drugie i kolejne dziecko 90 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata członkowska wynosi 50 złotych. 

 Należności wpłacamy na konto UKP Marlin w Banku Spółdzielczym nr 93937700000000309820000001 

§ 3 

wysokość składki członkowskiej może ulec zmianom, o ewentualnym zamiarze zmiany wysokości składki zarząd 

klubu UKP Marlin w Gryfinie poinformuje z 30 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 4 

nieuczęszczanie na zajęcia bez usprawiedliwienia, nieterminowe uiszczanie składek oraz naruszanie innych 

postanowień statutu klubu UKP Marlin w Gryfinie może spowodować skreślenie z listy członków klubu. 

§ 5 

członkowie klubu zobowiązują się do systematycznego uczęszczania na planowe zajęcia 

i przestrzeganie postanowień zawartych w statucie klubu UKP Marlin w Gryfinie. 

§ 6 

członek klubu UKP Marlin w Gryfinie ma prawo do udziału w różnych formach zajęć organizowanych przez klub 

zgodnie z ich regulaminem. 

§ 7 

niniejsza deklaracja zostaje unieważniona – rozwiązana w przypadku decyzji, prawnego opiekuna członka klubu, 

o rezygnacji z członkostwa lub skreślenia z listy członków patrz § 4. 

§ 8 

w sprawach spornych związanych z niniejszą deklaracją przysługuje każdej ze stron prawo odwołania się do 

właściwego Sądu w Gryfinie. 

 
Potwierdzam znajomość regulaminu opłacania składek członkowskich, równocześnie zobowiązuje się ich 

opłacanie zgodnie z jego postanowieniami 

 

 

 
 

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

podpis rodzica – prawnego opiekuna członka klubu UKP Marlin w Gryfinie 



 


	1.  Nazwisko i imiona..............................................................................................

