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DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI 2016/2017 

 

1. Imię i nazwisko:.......................................................................................................... 

2. Data urodzenia:........................................ Miejsce ur.:................................................ 

3. Adres e-mail: ........................................................................ 

4. Imię ojca:..................................... Tel. kom: ..................................................................... 

5. Imię matki:................................... Tel. kom: .................................................................... 

6. PESEL:....................................................................................................................... 

7. Szkoła:.................................................................................................................... 

8. Adres zameldowania: ul........................................................................................ 

Kod:................................... Miejscowość:............................................................................... 

9. Adres do korespondencji: ul................................................................................... 

Kod:................................... Miejscowość:........................................................................ 

 

10. Niniejszym, jako prawny przedstawiciel [______________________] wyrażam zgodę na: 

- Członkostwo dziecka w klubie narciarskim prowadzonym przez Irenę Małysę ISC, ul. 

Welońskiego 18, 30-498 Kraków, NIP 676 150 46 74 wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (określanym dalej jako „Klub”). 

- Udział dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

- zapoznałem się z regulaminem Klubu, 

- nie są mi znane jakiekolwiek zdrowotne przyczyny przeciwskazań do udziału dziecka w 

zajęciach organizowanych przez Klub. 

 

Ponadto zobowiązuję się do: 

- przestrzegania wszelkich postanowień regulaminu Klubu, 

- dołożenia starań do przestrzegania regulaminu Klubu przez dziecko, 

- zapewnienia dziecku odpowiedniego sprzętu narciarskiego, każdorazowo gwarantującego 

bezpieczeństwo, 

- zawarcia umowy ubezpieczenia stosownie do postanowień regulaminu Klubu , 

- informowania Klubu o wszelkich pojawiających się przyczynach przeciwskazań do udziału 

dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub; 

- pokrywania wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem dziecka w zajęciach Klubu. 

 

 

___________________________ 

[___podpis rodzica__] 
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Dane osobowe wskazane przeze mnie w Deklaracji Przynależności oraz w Karcie 

Informacyjnej podane zostały dobrowolnie. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie danych 

przez Irenę Małysę ISC, ul. Welońskiego 18, 30-498 Kraków, NIP 676 150 46 74 wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz na ich przetwarzanie 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, 

poz. 883.  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości dostępu do dotyczących 

mnie danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie. 

 

_____________________________   Kraków, dnia [___] [___] 2016 roku 

[____ podpis____] 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 

IKATUR SKI CLUB: Irena Małysa ISC ul. Welońskiego 18, 30-498 Kraków, NIP 676 150 

46 74 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej publikacji 

i informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/lub numer 

telefonu wskazany w Deklaracji Przynależności i Karcie Informacyjnej lub przekazane w 

trakcie członkostwa w Klubie 

 

 

_____________________________   Kraków, dnia [___] [___] 2016 roku 

[____ podpis____] 

 


