_____________________________________________
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MUKP FALA ROPCZYCE

nazwisko, imię.........................................................................
data urodzenia .........................................................................
adres...........................................................................................
telefon do kontaktu ...................................................................
Jako członek i uczestnik zajęć w MUKP FALA ROPCZYCE zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
2. Propagowania haseł i idei Klubu oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
3. Popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,
4. Przestrzegania zasad moralności oraz etyki sportowej,
5. Regularnego opłacania ustalonych przez władze Klubu składek członkowskich,
6. Przyczyniania się osobistym dobrym przykładem i osobistą postawą do krzewienia
w społeczeństwie idei sportu i wychowania fizycznego,
7. Dbania o powierzony mi sprzęt osobistego wyposażenia jak również o urządzenia i cały
majątek Klubu.
Oświadczam, że znany jest mi regulamin i statut Klubu
Deklaruję aktywne uczestnictwo w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania.
Oświadczam, że będę ponosić pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mojemu
dziecku sprzęt osobistego wyposażenia, jak również za urządzenia i majątek Klubu.
Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia
w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania.
Data .....................................
Podpis dziecka............................................ …......
Podpisy rodziców.......................................................................................

DECYZJA
PRZYJĘTY NA CZŁONKA KLUBU i UCZESTNIKA ZAJĘĆ w MUKP FALA ROPCZYCE
DNIA: ..........................................

..............................................................
ZA ZARZĄD

OŚWIADCZENIE
Zawodnika, Członka MUKP Fala Ropczyce*)
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, że:
- Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala
Ropczyce z siedzibą w Ropczycach, ul Konarskiego 6.
Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji w systemie SEL i nadania licencji
zawodnika, w celu uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych
organizowanych przez PZP, Okręgowy Związek Pływacki, MUKP Fala Ropczyce oraz
w celu realizacji programów sportowych i treningowych organizowanych i koordynowanych
przez MUKP Fala Ropczyce.
Podanie w tym celu koniecznych i adekwatnych danych jest nieodzowne.
Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem
organów i instytucji uprawnionych do tego na podstawie szczególnych przepisów prawa.
Dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie
Wiem, że udział w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać się
z przetwarzaniem Wizerunku i tym samym upoważniam MUKP Fala Ropczyce do
rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez
udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności
w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych,
w związku z realizacją celów statutowych MUKP Fala Ropczyce i prowadzoną działalnością
z zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim.
Mam świadomość prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a w przypadku zmiany
swoich danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym
Administratora danych.

Miejscowość.............................................data............................................

podpis........................................

zawodnika/członka klubu niepełnoletniego reprezentuje rodzic, prawny opiekun.
* niepotrzebne skreślić

