
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Gryfino, dnia ............................ 

Dane osobowe (dziecka): *  
1. Imię i nazwisko.................................................................................................... 

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

3. Data urodzenia............................................PESEL............................................ 

4. Miejsce zamieszkania ....................................................................................... 

5. Nr telefonu ..........................................e-mail:................................................... 

 
Ja, niżej podpisany(a)  ........................................................................ proszę o 
przyjęcie córki / syna na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Pływackiego  
„ MARLIN ” w Gryfinie. 
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.  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach pływackich i oświadczam, że nie przeciwwskazań lekarskich. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć: moich własnych / mojego dziecka (w przypadku gdy zgłoszenie dokonywane 
jest przez rodzica dziecka niepełnoletniego) na potrzeby promocyjne Uczniowskiego Klubu Pływackiego Marlin oraz ich 
zamieszczanie na stronie internetowej klubu 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (w przypadku gdy 
zgłoszenie dokonywane jest przez rodzica dziecka niepełnoletniego) do realizacji celów statutowych i promocyjnych 
Uczniowskiego Klubu Pływackiego Marlin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

                                                                                                                                
   .................................................................................................... 
              (  podpis rodzica )       
      ( własnoręczny podpis ) 
 
* wypełnić literami drukowanymi 
 
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU 
z dnia ........................................................ 

przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu. 
 
                                                                                                                                              
........................................................................ 
   ( data i podpis Sekretarza lub Prezesa ) 

 
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 70 zł płatne do 10 każdego miesiąca. W przypadku dwóch lub więcej dzieci z 

jednej rodziny drugie dziecko 50 zł miesięcznie, trzecie i kolejne bezpłatnie. Stała opłata członkowska wynosi 50 

złotych rocznie. 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 
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