
                                                          …............................................, dnia …............................. 

        (miejscowość)     (data) 
 

D E K L A R A C J A   C Z Ł O N K O W S K A 

 
I. Dane osoby ubiegającej się o członkostwo: 
1. Imię i nazwisko: 
............................................................................................................................................................................................ 
2. Imiona rodziców: 
............................................................................................................................................................................................ 
3. Data i miejsce urodzenia: 
............................................................................................................................................................................................ 
4. Adres zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………………............................................................................................... 
5. Numer PESEL: 
……………………………………………………………….……………………………………..........................................………................................. 
6. Telefon/e-mail: 
............................................................................................................................................................................................ 
7. Dane osoby do powiadomienia w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego: 
…......................................................................................................................................................................................... 

Telefon/y: ........................................................................................................................................................................... 

II. Oświadczenia: 
A. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra z 
siedzibą w Jeleniej Górze (dalej zwane „Klubem”) jako członka zwyczajnego 
 

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

              (Data i podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie *) 
   

B. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Klubu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz do 
przestrzegania regulaminów porządkowych obiektów sportowych, z których będę korzystać podczas uczestniczenia w 
zajęciach i imprezach sportowych oraz w spotkaniach władz Klubu. Zobowiązuje się do wypełniania wynikających ze 
Statutu i uchwał organów Klubu obowiązków członkowskich, w tym zobowiązuję się do dbania o dobre imię Klubu, 
uczestnictwa w działalności Klubu, terminowego opłacania składek członkowskich i wnoszenia innych opłat 
związanych z członkostwem w Klubie oraz zapoznawania się z ogłoszeniami i uchwałami organów Klubu. 
 

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

              (Data i podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie *) 
 
C. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Klub 
Sportowy Just Swim Jelenia Góra w celach związanych z działalnością statutową Klubu, w tym wyrażam zgodę na 
publikację zdjęć i filmów z moim udziałem z zajęć i imprez sportowych.  
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

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

              (Data i podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie *) 
 

D. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w 
zajęciach sportowych, w tym zajęciach nauki (doskonalenia) pływania jak i udziału w innych formach aktywności 
sportowej, organizowanych przez Klub lub organizowanych przez inne podmioty, w których wzięcie udziału umożliwi 
mi Klub. O wszelkich powstałych po dniu złożenia deklaracji członkowskiej przeciwwskazaniach zdrowotnych Klub 
natychmiast powiadomię. 
  
           ….....................................................   
              (Data i podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie *) 

 
*) – podpisuje jedynie osoba pełnoletnia ubiegająca się o członkowstwo w Klubie Sportowym Just Swim Jelenia Góra. 



 
 

III. Dane osobowe i oświadczenia opiekuna prawego: 
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
............................................................................................................................................................................................ 
2. Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego: 
............................................................................................................................................................................................ 
4. Numer PESEL rodzica/opiekuna prawnego: 
…………………………………………………………………………………………............................................................................................... 
5. Telefon rodzica/opiekuna prawnego : 
……………………………………………………………….……………………………………..........................................………................................. 
6. E-mail rodzica/opiekuna prawnego: 
............................................................................................................................................................................................ 
Wyrażam zgodę na członkostwo w Klubie Sportowym Just Swim Jelenia Góra dziecka, którego jestem 
rodzice/prawnym opiekunem:  

….........………………………………………………….............................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka – jak w punkcie I, tj. dane osoby ubiegającej się o członkostwo) 

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie mojego podopiecznego poczet członków stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Just 
Swim Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej zwane „Klubem”) jako członka zwyczajnego. 

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

            (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
 

Wyrażam zgodę na nałożenie na mojego podopiecznego obowiązków, o których mowa w punkcie B. 

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

            (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego oraz moich w zakresie, o którym mowa w 
punkcie C. 

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

             (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
Potwierdzam, że mój podopieczny jest w pełni zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego 
udziału w zajęciach sportowych, w tym zajęciach nauki (doskonalenia) pływania jak i udziału w innych formach 
aktywności sportowej, organizowanych przez Klub lub organizowanych przez inne podmioty, w których wzięcie 
udziału mojemu podopiecznemu umożliwi Klub. O wszelkich powstałych po dniu złożenia deklaracji członkowskiej 
przeciwwskazaniach zdrowotnych Klub natychmiast powiadomię. 

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

              (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów, ofert i innych informacji o działalności statutowej Klubu 
Sportowego Just Swim Jelenia Góra.  

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

             (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
IV. Informacje 
Deklarację należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia lub w lokalu Klubu przy al. Wojska Polskiego 21 w Jeleniej 
Górze. 
Na dzień złożenia deklaracji sposób obliczania składki członkowski reguluje uchwała Komitetu założycielskiego nr I z 
dnia 13.07.2015. 

Składkę członkowską za dany miesiąc należy uiszczać z góry do 10-go dnia tego miesiąca, przelewem na 
rachunek bankowy numer: Raiffeisen Polbank  34 1750 1266 0000 0000 3047 3833 

 
V. Adnotacje (wypełnia Klub) 
Osoba ubiegająca się o członkostwo została/nie została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Klubu nr 
…................. z dnia …......................................................          

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

                         (Podpis członka Zarządu) 
 
*) – podpisuje jedynie rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej ubiegającej się o członkowstwo w Klubie Sportowym Just Swim Jelenia Góra. 


