
      

 
   

DANE OSOBOWE DZIECKA                                                    (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)   
   
   
…………………………….……ur. ……………….. w …………...…… PESEL: ……………….……….  

imię i nazwisko                                             data            miejsce   
  

zam.……………….……………….….. ul. ………………………………….…………kod…………………..                           
                 miejscowość      ulica                     kod pocztowy 

 
   
Nazwa i adres przedszkola/szkoły: .………………………………………………….……… kl.……   
   
   
   
   
DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW                    (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)  
   
   
Mama: ………………………………………………….………………….……   
                                            Imię i nazwisko Mamy       
      
   
Telefon: ……………………….………..   E-mail: ………………………………………….………… 
                             telefon                  adres e-mail  (DRUKOWANYMI LITERAMI ;)   
 
   
Tata: ………………………………………………….………………….……   
                                               Imię i nazwisko Taty              
      
Telefon: ……………………….………..   E-mail: ………………………………………….…………         

telefon                  adres e-mail ( DRUKOWANYMI LITERMI ;)  
     
   
 
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko....................................................................(imię i nazwisko)    
zostało członkiem–uczestnikiem KLUBU JUDO CHOJRAK, oraz uczestniczyło w zajęciach 
prowadzonych  przez KJ CHOJRAK   
   
   
   
…………….……………………..                                                                    …………………………………..                              
         (Miejsce I data)                                                                                                           (czytelny podpis rodzica)                        
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ZGODA I OŚWIADCZENIE   
   
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem klubu, regulaminem opłacania składek 

członkowskich oraz warunkami uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.   

Regulaminy znajdują się na stronie  www.judochojrak.pl  (w stopce strony)  

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach sportowych     
prowadzonych w przez klub Judo Chojrak. 

 
3. Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej odmianie 

(bez  kontaktu, lekki kontakt, pełny kontakt w zależności od wieku ćwiczących) i związanych z tym możliwości 
wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i 
stosowania sprzętu ochronnego.   

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań statutowych KLUBU JUDO CHOJRAK, w tym mojego numeru telefonu komórkowego oraz 
adresu mojej poczty elektronicznej. Polityka prywatności klubu dostępna jest na stronie www.judochojrak.pl   

 
5. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i imprez czy obozów organizowanych przez KJ CHOJRAK m.in. na stronie 
internetowej Klubu,  portalach społecznościowych oraz materiałach reklamowych.  Materiały są 
wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane 
komercyjnie. 

 
6. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z działaniami KJ CHOJRAK  (informacje o obozach, 

półkoloniach, turniejach, płatnościach, odwołanych treningach  itp.) 
   
   
   
   
.....................................................         .                                                                ……….............................................             
               (miejsce i data)                                                                                                      (czytelny podpis)   
   
   
   
 
 
 
MIEJSCE TRENINGÓW  …………………….……………………………………………………………..………………                       
(ADRES SALI TRENINGOWEJ)   

      
GRUPA ................................ DNI TRENINGOWE dzień ............................................ godzina…………….............   
   
   
   
 
 
  
 
   
   
Przyjęto w poczet członków - uczestników uchwałą Zarządu nr........................... z dnia.............................................*   

   
*Wypełnia klub.   

STR.2/2   

http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/
http://www.judochojrak.pl/

	DANE OSOBOWE DZIECKA                                                    (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
	DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW                    (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
	Telefon: ……………………….………..   E-mail: ………………………………………….…………         telefon                  adres e-mail ( DRUKOWANYMI LITERMI ;)

	ZGODA I OŚWIADCZENIE
	STR.2/2


