
   
 

Stowarzyszenie Ognisko TKKF “Checz” Gdynia 
81-290 Gdynia ul. Zamenhofa 17 NIP 9581011836 REGON 1909007 KRS 306806 

E-mail: info@checzgdynia.com www.checzgdynia.com 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Stowarzyszenie Ognisko TKKF “Checz” Gdynia 

--------------------------------------------------------- 

Sekcja sportowa __________________________________________________________ 

 

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) proszę o przyjęcie mnie na członka 
Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania stowarzyszenia. 
 
Dane osobowe dziecka 

IMIĘ I NAZWISKO         ________________________________________________  

DATA URODZENIA        ________________________________________________  

NR PESEL                     ________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA   ________________________________________________  

 

Dane osobowe rodzica/opiekuna 

IMIĘ I NAZWISKO         ________________________________________________  

TELEFON KOM.             ________________________________________________ 

ADRES E-MAIL              ________________________________________________ 

 

• Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 
dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych/rozgrywkach/turniejach i innych wydarzeniach sportowych 
organizowanych przez Ognisko TKKF Checz Gdynia oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 
mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.  
Zobowiązuję się do poinformowania Organizatorów o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach 
lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub 
uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach. 
 

• Oświadczam, że akceptuję regulamin prowadzenia i organizacji zajęć sportowych prowadzonych przez Ognisko TKKF 
Checz Gdynia. 
 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez administratora danych 
Stowarzyszenie Ognisko TKKF Checz Gdynia, numer KRS 306806 w celach związanych z realizacją zadania sportowe 
szkolenie dzieci i młodzieży. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  
 

• Podaję dane osobowe swoje i swojego dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Przyjmuje do 
wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, prawo do ich modyfikacji oraz przysługuje mi 
prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  
 

• Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i 
wykorzystywania przez Ognisko TKKF Checz Gdynia w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i 
danych biograficznych dziecka/zawodnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w 
przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Ognisko 
TKKF Checz Gdynia.  
 

• Zobowiązuję się do uiszczenia opłat miesięcznych za zajęcia sportowe z góry za dany miesiąc najpóźniej do 10. dnia 
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy podany na stronie klubu.  

 

 

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

                                Podpis dziecka                                                           Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  

mailto:info@checzgdynia.com
http://www.checzgdynia.com/

