
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W UCZNIOWSKI KLUBIE
SPORTOWYM 80 WARSZAWA 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach i objęcie go 
autorskim programem treningowym przez Uczniowski Klub Sportowy 80 Warszawa z 
siedzibą w Warszawie, ul. Głowackiego 14/29 01-927

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko dziecka          ………………………………………………………………………………………………
3. Data i miejsce urodzenia dziecka    ……………………………………………………………….. PESEL …………………………………
4. Szkoła(numer, adres)/klasa          ……………………………………………………………………………..………………
5. Imię i nazwisko RODZICÓW/OPIEKUNÓW      .…………………………………………………………………………………..…………

        .……………………………………………………………………………….…………… 
6.Miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Adresy e-mail rodziców/opiekunów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwagi/informacje dodatkowe 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaświadczam, że córka/syn/podopieczny(a) nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 
sportowych.
                                                                  Data i podpis …………………………………………………………………………..

               OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………….………………… jest ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie to obejmuje pozaszkolne zajęcia sportowe.

                                                                               Data i podpis ………………………………………………………………………..
                                       OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez   
UKS 80 Warszawa oraz akceptuję regulamin klubu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez UKS 80 WARSZAWA z siedzibą
 w Warszawie , ul. Głowackiego 14/29, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści związanych z funkcjonowaniem UKS 80 WARSZAWA na podany przeze 
mnie nr telefonu i mail. 
Pozostawienie danych jest dobrowolne.

                                                                                Data i Podpis …………………………………………………………………………..
                                        OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgodnie z art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (tekst 
jedn: Dz.U. z 2017r, poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
zarejestrowanego podczas jego pobytu na zajęciach UKS 80 Warszawa, w szczególności podczas treningów, 
zawodach i sparingach. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w celu promowania działalności UKS 80 Warszawa oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
Niniejsza zgoda dotyczy roku szkolnego 2022/2023 (od 01.09.2022r. do 31.08.2022)
  
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………


