TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO „ECHO”
__________________________________________________________________

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – członka uczestnika
1. Nazwisko i imię ...............................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................... ............................................................
3. Nazwa i adres szkoły /nr telefonu ......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
4. Imiona rodziców............................................................................................. .....................................................................
5. Dokładny adres zamieszkania / nr telefonu ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
6. Numer PESEL ..................................................................................................................................................................
7. Adres e-mail ......................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ogniska TKKF „ECHO” w Warszawie.
Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu oraz postanowień i uchwał podejmowanych przez władze Ogniska,
aktywnego uczestnictwa w działalności Ogniska, sumiennego wypełniania obowiązków członka Ogniska.

..............................................
(czytelny podpis członka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................................
w zawodach
oraz zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Ognisko TKKF „Echo” oraz
zobowiązuję się do regularnego opłacania składki członkowskiej i opłat za udział w tych zajęciach.
Ponadto wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót z zajęć mojego dziecka, oraz jednocześnie oświadczam,
że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, do udziału w zajęciach.
Zgodnie art. 23 ust.1 pkt art.27 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz 926
z 2002r., z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych związanych
z procesami naboru do placówki oraz na publikacje przez Ognisko TKKF Echo mojego dziecka, w tym także na stronie internetowej
stowarzyszenia, w celach związanych z jego działalnością. Przyjmuję do wiadomości że, administratorem danych jest Ognisko TKKF Echo
z siedzibą na ul. Filtrowej 68, 02-057 Warszawa. Oświadczamy, że wszystkie dane podajemy dobrowolnie oraz że zostaliśmy
poinformowani o prawie do wglądu, do podanych danych oraz ich poprawiania.

…….…………….…………………..…………………..............................................
Data, imienne czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika zajęć
___________________________________________________________________________________________________
Stwierdza się że kol.

.......................................................................................................................................................................................................
Został/a przyjęty/a w poczet członków uczestników Ogniska TKKF Echo.

…………………………………………………………..
Data i podpis Członka Zarządu Ogniska

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO „ECHO”
__________________________________________________________________

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – członka uczestnika
8. Nazwisko i imię ...............................................................................................................................................................
9. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................... ............................................................
10. Nazwa i adres szkoły /nr telefonu ......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
11. Imiona rodziców............................................................................................. .....................................................................
12. Dokładny adres zamieszkania / nr telefonu ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................
13. Numer PESEL ..................................................................................................................................................................
14. Adres e-mail ......................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ogniska TKKF „ECHO” w Warszawie.
Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu oraz postanowień i uchwał podejmowanych przez władze Ogniska,
aktywnego uczestnictwa w działalności Ogniska, sumiennego wypełniania obowiązków członka Ogniska.

..............................................
(czytelny podpis członka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................................
w zawodach
oraz zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Ognisko TKKF „Echo” oraz
zobowiązuję się do regularnego opłacania składki członkowskiej i opłat za udział w tych zajęciach.
Ponadto wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót z zajęć mojego dziecka, oraz jednocześnie oświadczam,
że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, do udziału w zajęciach.
Zgodnie art. 23 ust.1 pkt art.27 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz 926
z 2002r., z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych związanych
z procesami naboru do placówki oraz na publikacje przez Ognisko TKKF Echo mojego dziecka, w tym także na stronie internetowej
stowarzyszenia, w celach związanych z jego działalnością. Przyjmuję do wiadomości że, administratorem danych jest Ognisko TKKF Echo
z siedzibą na ul. Filtrowej 68, 02-057 Warszawa. Oświadczamy, że wszystkie dane podajemy dobrowolnie oraz że zostaliśmy
poinformowani o prawie do wglądu, do podanych danych oraz ich poprawiania.

…….…………….…………………..…………………..............................................
Data, imienne czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika zajęć
___________________________________________________________________________________________________
Stwierdza się że kol.

.......................................................................................................................................................................................................
Został/a przyjęty/a w poczet członków uczestników Ogniska TKKF Echo.

…………………………………………………………..
Data i podpis Członka Zarządu Ogniska

