
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU SZACHOWEGO JELONKA (KSz JELONKA) 

Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 5 Statutu Klubu zgłaszam przystąpienie mojego syna/córki* 

imię i nazwisko dziecka  
data i miejsce urodzenia  
PESEL dziecka  
adres miejsca zamieszkania  
nr telefonu kontaktowego  
email  
imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

do Klubu Szachowego Jelonka Jelenia Góra oraz deklaruję się (zgodnie z Rozdziałem III pkt 11 Statutu 

Klubu) do systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości: 

…………………złotych   (słownie…………………………………………………………………………………………) rocznie 

Wpłat składek należy dokonywać na konto Klubu Szachowego Jelonka  – bank BNP Paribas 

98 2030 0045 1110 0000 0287 0220 

Jelenia Góra, dnia…………………………………………. ……………………………………………………………………… 

        Własnoręczny podpis* 

 * Podpis rodziców(prawnych opiekunów) w przypadku dzieci do lat 18 

 

Wypełnia Zarząd  KSz Jelonka 

Data przyjęcia w poczet członków Klubu Szachowego Jelonka 

Jelenia Góra, dnia ………………………………………… 

Podpisy osób upoważnionych: 

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

         Prezes KSz Jelonka 



 

OŚWIADCZENIA/ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Wyrażam (y) zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez KSz Jelonka w celach ewidencyjnych, 

podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, informacyjnych zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 – tekst 

jednolity ze zmianami), 

- publikację, udostępnianie i wykorzystanie zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych 

biograficznych dziecka/zawodnika z wszystkich form uczestnictwa związanych z działalnością KSz 

Jelonka w dowolnym formacie (zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz.631 ze zm.) 

- hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka. 

Informację o stanie zdrowia zawodnika/dziecka należy przekazać: 

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

(imię i nazwisko, nr telefonu) 

Jednocześnie oświadczam (y), że: 

- nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach 

szachowych. Pozostałe informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, choroba lokomocyjna, 

krwotoki, przyjmowane leki, itp.) 

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

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

- zobowiązuję (zobowiązujemy) się do pokrycia wyrządzonych przez dziecko szkód materialnych. W 

przypadku łamania regulaminu sportowego przez dziecko, zobowiązujemy się do jego odebrania. 

Jednocześnie upoważniamy trenerów do sprawowania opieki i nadzoru nad naszym dzieckiem w 

trakcie jego pobytu na zgrupowaniu/konsultacji/treningach. 

- zapoznaliśmy się z treścią Statutu KSz Jelonka i zobowiązujemy się do jego przestrzegania, 

- w przypadku rezygnacji mojego dziecka z członkostwa w KSz Jelonka zobowiązujemy się do oddania 

przedmiotów udostępnionych mojemu dziecku przez Klub. 

              

Jelenia Góra, dnia …..…………………………                                  ………………………………………………………………… 

              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* niepotrzebne skreślić 


