
U K S  RAKOVIA WARSZAWA UKS RAKOVIA WARSZAWA
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (dla osoby niepełnoletniej)

……………………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a) .................................................................

proszę  o  przyjęcie  mnie  na  członka  zwyczajnego  Uczniowskiego  Klubu

Sportowego „ R A K O V I A”.

Znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuję się

do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania  uchwał  i

postanowień władz Klubu.

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

(własnoręczny podpis)                    (podpis Rodziców lub Opiekunów)*

Dane Osobowe:

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………….

3. Adres ……………………………………………………………………….

4. Nr telefonu ……………………………………………………………………….

5. Adres i nazwa szkoły   ....................................................................

6. Sekcja …………………………………………………………………………………………

7. PESEL  ..........………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  UKS  Rakovia  Warszawa zgodnie  z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,

poz. 883 z późniejszymi zmianami)  do celów związanych z członkowstwem w Klubie.

Uchwałą Zarządu z dnia .………………… przyjęto .....................................

na członka zwyczajnego Klubu.

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

 (data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (dla osoby pełnoletniej)

……………………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a) .................................................................

proszę  o  przyjęcie  mnie  na  członka  zwyczajnego  Uczniowskiego  Klubu

Sportowego „ R A K O V I A”.

Znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuję się

do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania  uchwał i

postanowień władz Klubu.

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

(własnoręczny podpis)     

Dane Osobowe:

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………….

3. Adres ……………………………………………………………………….

4. Nr telefonu ……………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  UKS Rakovia  Warszawa  zgodnie  z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,

poz. 883 z późniejszymi zmianami)  do celów związanych z członkowstwem w Klubie.

Uchwałą Zarządu z dnia .………………… przyjęto .....................................

na członka zwyczajnego Klubu.

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

 (data i podpis Sekretarza lub Prezesa)


