Deklaracja członkowska Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego
POLA WYMAGANE

Dane personalne:

Imię i Nazwisko**..........................................................................Pesel**...........................................................................Data urodzenia**................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................Nr tel. opiekuna (os. niepełnoletnie)/ tel. kont.....................................................
Adres email: …........................................................................................................................Data wypełnienia deklaracji ….........................................................................
Pola dot. danych personalnych, prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI. * - niepotrzebne skreślić /
UWAGA! Na portalu społecznościowym Facebook istnieje grupa dla rodziców i opiekunów! Wszelkie ważne informacje i zmiany dot. organizacji naszego Klubu umieszczane są na grupie pod
nazwą: KICKBOXING RODZICE I OPIEKUNOWIE! - WEJHEROWO, LUZINO . Prosimy o dołączenie do grupy! . TYLKO NA TEJ GRUPIE informujemy odnośnie ew. odwołanych zajęć,
zmian w grafikach itp.

Oświadczenia i zobowiązania:
•

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu oraz wszystkie obowiązujące regulaminy Stowarzyszenia, w tym aktualny regulamin opłacania składek
członkowskich, a także cele i zadania Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w
działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia/stan
zdrowia mojego dziecka* pozwala na udział w zajęciach kickboxingu i sztuk walki w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym w formie rekreacyjnej. Jednocześnie
zobowiązuję się także do wykonania badań sportowych w specjalistycznej przychodni sportowej i do zachowania ich ważności w przypadku treningów w grupie
zaawansowanej, gdzie odbywają się sparingi i ćwiczenia zadaniowe w kontakcie oraz w razie wyjazdów na zawody sportowe. Wyrażam zgodę na wykorzystanie
wizerunku własnej osoby/mojego syna/mojej córki/podopiecznego/podopiecznej* w celach promujących sport, zdrowy i aktywny tryb życia oraz na potrzeby
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, które są związane z działalnością statutową Klubu (prasa, media, portale społecznościowe, plakaty, ulotki, itp.)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 23 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz. 922) dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu „Deklaracja członkowska WSS” oraz zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka* w materiałach promocyjnych, prasowych oraz stronach internetowych administrowanych przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, w związku z
uczestnictwem dziecka w zajęciach sportowych.
Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych dziecka podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, w celu i zakresie niezbędnym dla
prawidłowej organizacji zajęć, zawodów, obozów, zgrupowań, szkoleń i rozgrywek sportowych.
WYMAGANY PODPIS Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego członka Klubu…...............................................................................................

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w terminie – zgodnie z obowiązującym regulaminem odpłatności składek, dostępnym na stronie
sportwejherowo.pl w dziale pliki. Jednocześnie zgodnie z regulaminem, zobowiązuję się do odpłatności składek również w miesiącach wakacyjnych (lipiec,
sierpień), kiedy zajęcia nie odbywają się lub odbywają w ograniczonym zakresie. Wiem również, że nie mogę ubiegać się o zwrot składki członk. gdyż składki
nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku (w przyp. rezygnacji, nadpłaty itp.)
Składki członkowskie będą opłacane przeze mnie do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wszelkie opóźnienia w odpłatności
składek lub nieregularność w ich opłacaniu, będzie traktowane przez Klub jako rezygnacja , a co za tym idzie nie będzie możliwości udziału w zajęciach
zorganizowanych przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe.
Składki członkowskie opłacane są przelewem na konto klubowe: Alior Bank: 34 2490 0005 0000 4500
tytułem: imię i nazwisko, SKŁADKA CZŁONKOWSKA za dany miesiąc
(składka powinna wpłynąć na konto Klubu do dnia 10 danego miesiąca)
(prosimy NIE wpisywać w tytule przelewu „opłata” i inne. Poprawny tytuł to „składka członkowska”!)

5647 9180

Składka członkowska wynosi …....................................................................(wypełnia Zarząd). Nowy członek Klubu jest zobowiązany dodatkowo do uiszczenia
jednorazowej opłaty wpisowej w wys. 100 zł (pierwszy miesiąc członkostwa w Klubie wynosi 220 zł)
WYMAGANY PODPIS Data i czytelny podpis członka Klubu**
Potwierdzam powyższe oświadczenie i się z nim zgadzam

Data i podpis opiekuna prawnego
(dot. os. niepełnoletnich)
Potwierdzam powyższe oświadczenie i się z nim zgadzam

….........................................................................................................................................................................................................................................................................
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE **
Zgoda prawnego opiekuna
WYMAGANY PODPIS

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/podopiecznego/podopiecznej* :
….................................................................................... (imię i nazwisko) ur..................................... (data ur.)

w zajęciach kickboxingu w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym. Jednocześnie oświadczam, że mój syn/moja córka/podopieczny/podopieczna* jest zdrowy/a*
i może uczestniczyć w w/w zajęciach.
data i czytelny podpis opiekuna: ..........................................................................................................................
Polub naszą stronę na Facebook'u: facebook.com/sportwejherowo
Deklarację prosimy wypełnić, skopiować dla jej zachowania oraz oryginał dostarczyć w trybie pilnym do trenerów prowadzących na najbliższym treningu.
Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie: www.sportwejherowo.pl . Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Brak wypełnionej
i dostarczonej deklaracji, dyskwalifikuje osobę jako członka Klubu, a co za tym idzie, udział w zajęciach sportowych w Stowarzyszeniu jest niemożliwy.
Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 14/11, reprezentowane przez Prezesa lub w zastępstwie członka zarządu WSS. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji zajęć sportowych, obozów, zgrupowań,
szkoleń, zawodów i turniejów sportowych i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnione w szczególności organizatorom zajęć sportowych, rozgrywek oraz zawodów
sportowych, a także związkom sportowym organizującym współzawodnictwo sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz. 922) osobie wyrażającej zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych do innego Administratora. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która wyraża zgodę na
przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email : kontakt@sportwejherowo.pl Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą,
przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.

