
                                                       UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY     

               JUDO SENSEI Stare Proboszczewice 
                                        "Doskonalić samego siebie" (Kano Jigoro) 

 

 _______________________________________________  
UKS JUDO SENSEI 
Stare Proboszczewice, ul. Floriańska 4, 09-412 Stare Proboszczewice 
 tel. 503 153 789, www.judosensei.pl 
NIP 774 3230310, REGON 365247367, 
 

………………………………. 
 (miejscowość, data) 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Ja niżej podpisany 

……………………………………………………………………………………..…….proszę 

o przyjęcie mnie na członka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Sensei” 

 

DANE OSOBOWE 

 

Nazwisko i imię ……………..…………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia .....…………………………………………………………………… 

PESEL………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ….………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia, godnego reprezentowania 

Klubu, opłacania składek członkowskich i przestrzegania regulaminów. 

 

 Podpis uczestnika ……………………………………. 

 

My, niżej podpisani …………………………………………………………………………... 

oświadczamy, że jesteśmy prawnymi opiekunami dziecka ...................................................... 
 

Niniejszym oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe i wyrażamy zgodę na jego 

amatorskie uprawianie judo oraz udział w zawodach w barwach klubu Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Judo Sensei”. 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów  

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

. 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów .………………………………………………… 

 

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

                (podpis ojca/ opiekuna) (podpis matki/opiekunki) 

 
 

OPINIA LEKARZA 

 

Stwierdzam, że dziecko jest zdolne do uprawiania sportu (judo). 
 

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

         (data)                                                                                        (pieczęć i podpis lekarza)  

 

 



                                                       UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY     

               JUDO SENSEI Stare Proboszczewice 
                                        "Doskonalić samego siebie" (Kano Jigoro) 

 

 _______________________________________________  
UKS JUDO SENSEI 
Stare Proboszczewice, ul. Floriańska 4, 09-412 Stare Proboszczewice 
 tel. 503 153 789, www.judosensei.pl 
NIP 774 3230310, REGON 365247367, 
 

 W związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków, jakie musi spełnić 
administrator na gruncie m.in. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS JUDO SENSEI z siedzibą w Starych 

Proboszczewicach ul. Floriańska 4, 09-412 Stare Proboszczewice 

2. Podanie wszystkich danych osobowych podczas wypełniania deklaracji przez rodziców lub 

opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich, jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i 
zachowania członkostwa w klubie. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu  

UKS Judo Sensei wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora 

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 

przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie 

o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy: smorzewskijudo@wp.pl. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.  

 

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych  

     ……………………………………………………………………… 

…..………………………….. 

 (miejscowość, data) 

Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko rodzica: ………………………………………………………….. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę (podkreślić TAK/NIE) na umieszczanie w gablotach, prasie, telewizji, na 

stronie internetowej klubu oraz profilach internetowych zarządzanych przez klub zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka ………………………………..……………… 

zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, turniejów sportowych, obozów, wyjazdów i innych uroczystości 

klubowych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie w 

celu promocji i na potrzeby funkcjonowania klubu UKS Judo Sensei. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały okres przynależności mojego dziecka do klubu. 

 

               .................................................................. 

               (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Decyzja o przyjęciu w/w na członka Klubu 

 

………………………………………. ………………………………… 

 (data)  (podpis) 

mailto:smorzewskijudo@wp.pl

