
UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA Klub Karate Kyokushin 

Deklaracja członkowska na rok szkolny 2022/2023 

 GMINA Góra Kalwaria  
 

 

DANE CZŁONKA KLUBU 

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………………………. 

 

DATA URODZENIA ………………………………………………………………………………………….. 

 

TEL. KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………... 

 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu, wyrażam zgodę na mój (mojego dziecka)  udział w zajęciach organizowanych 

przez Klub i zobowiązuję się do przestrzegania jego regulaminu, a w szczególności zasad bezpieczeństwa w miejscach 

ćwiczeń i zachowania pełnej dyscypliny podczas treningów oraz do terminowego opłacania składek członkowskich. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKOWANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam na rzecz UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK zezwolenie na wykorzystanie wizerunków mojego / 

mojego dziecka powstałych w związku z działaniami UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK lub przekazanymi 

przeze mnie UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK, na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten 

wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie 

oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie 

karate kyokushin i UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK oraz innych działań UKS FIGHTERS DOJO GÓRA 

KALWARIA  KKK zgodnych z jego statutem. Wizerunek mój / mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji 

obraźliwej dla mnie / mojego dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka. 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez     UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK danych 

osobowych zawartych w tym  w formularzu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Klubu i realizacji jego celów 

statutowych. 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

Oświadczam, że rozumiem i akceptuję zagrożenia zdrowia jakie płyną dla mnie (mojego dziecka) z uczestniczenia 

w treningu karate kyokushin i/lub innych zajęć oferowanych przez klub i oświadczam, że mój (mojego dziecka) stan zdrowia 

umożliwia mi (mojemu dziecku) udział w tego typu zajęciach. Jestem świadom, że wiarygodnej wiedzy na temat zdolności 

do uprawiania karate i/lub innych zajęć oferowanych przez klub może dostarczyć jedynie specjalistyczne badanie 

w przychodni sportowo-lekarskiej. Jeżeli uczestniczę (uczestniczy moje dziecko) w zajęciach bez przeprowadzenia takich 

badań, czynię to (zgadzam się na to) z pełną świadomością i na własną odpowiedzialność. 

 

 

 

 

…………………...….… 

data 

…………………...….………… 

podpis uczestnika niezależnie od wieku 

…………………...….………… 

podpis prawnego opiekuna jeśli 

uczestnik zajęć jest niepełnoletni 

 
/podpisanie i przekazanie do klubu powyższej deklaracji w jej pełnym brzmieniu jest KONIECZNYM warunkiem uczestnictwa w zajęciach/ 

 

 

W imieniu zarządu UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KKK potwierdzam przyjęcie członka do klubu. 

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data …………………...                                               Pieczęć i podpis …………………...….………… 

 



 

 

 

 

 

 

 
Góra Kalwaria, dn_____________________ r. 

(miejscowość, data) 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

przez klub sportowy UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym 
upoważniam do przetwarzania danych osobowych: 

____________________________________________________________________ (imię, nazwisko) 

Upoważniam  Zarząd UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA do przetwarzania danych 
osobowych zawartych w następujących zbiorach: 

- DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE 

- INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU- POLISY UBEZPIECZENIOWE, 
DEKLARACJE ZAWODNICZE, ZGŁOSZENIA NA ZAWODY, ZGŁOSZENIA NA EGZAMINY, 
SEMINARIA, OBOZY SPORTOWE, ITP.. 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie  funkcjonowania klubu 
sportowego. 

 

 

Okres ważności upoważnienia: 

od:___________________________ 

do:___________________________ 

_______________________________ 

(podpis osoby nadającej upoważnienie) 

 

 

 

 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA  I  REGULAMIN OPŁAT  

W  UKS  FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA  KLUBIE  KARATE KYOKUSHIN 

 W GÓRZE KALWARII  

 
1.  Regulamin określa zasady uczestnictwa w treningach Karate Kyokushin. 

2.  Zajęcia te mają charakter rekreacyjno-sportowy, w których mogą uczestniczyć wszystkie osoby deklarujące chęć rozwoju na 

drodze Karate Kyokushin. 

3.  Obowiązkiem trenujących osób jest wypełnienie i przekazanie instruktorowi: 

− pisemnej Deklaracji Członkowskiej, do końca miesiąca w którym osoba zgłosiła się na zajęcia. 

4.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie miesięcznych składek członkowskich, do 10 każdego miesiąca z 

góry. 

5.  Wysokość miesięcznej składki członkowskiej, bez względu na ilość zajęć wynosi:  

• 100 zł miesięcznie  

• zniżka rodzinna – druga i każda następna osoba z rodziny 50 zł 

Składka została uśredniona z uwzględnieniem przerw w pracy placówek oświatowych, w których  nasz Klub prowadzi zajęcia. Są to 

przerwy związane ze  świętami państwowymi i religijnymi, oraz  przerwy związane ze szkoleniem kadry instruktorskiej, bądź 

spowodowane  udziałem, lub organizowaniem przez  nasz Klub imprez sportowych tj. zawody, egzaminy, festyny, pokazy itp.  

6.  Nieobecność na zajęciach nie skutkuje obniżeniem wysokości  składki członkowskiej z wyjątkiem długotrwałej nieobecności 

zgłoszonej wcześniej instruktorowi. 

7.  Rezygnacji z zajęć, a tym samym z opłacania składek można dokonać, tylko w formie pisemnej. Złożenie rezygnacji skutkuje 

wykreśleniem uczestnika z rejestru członków klubu i jednocześnie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika zajęć z 

obowiązku opłacania składki. Jeśli rezygnacja złożona jest do 10 danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu, którego dotyczy 

rezygnacja. Jeśli rezygnacja złożona jest po 10 danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu następnym, po miesiącu w którym 

złożona została rezygnacja. Rezygnację taką można złożyć u instruktora, lub mailem karate.gora.kalwaria@gmail.com 

8.  Nie opłacenie składki członkowskiej w terminie, skutkować będzie wykreśleniem z rejestru członków oraz niemożliwością 

uczęszczania na treningi, przystępowania do egzaminów oraz uczestniczenia w imprezach i zawodach organizowanych przez UKS 

FIGHTERS   DOJO   GÓRA   KALWARIA . 

 

 

 

       .......................................................................... 
       ( data i podpis) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ODCINEK   DLA  KLUBOWICZA 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  REGULAMIN OPŁAT  

W  UKS  FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA   KLUBIE  KARATE KYOKUSHIN 

 W GÓRZE KALWARII  

 
1.   Regulamin określa zasady uczestnictwa w treningach Karate Kyokushin. 

2.  Zajęcia te mają charakter rekreacyjno-sportowy, w których mogą uczestniczyć wszystkie osoby deklarujące chęć rozwoju na 

drodze Karate Kyokushin. 

3.  Obowiązkiem trenujących osób jest wypełnienie i przekazanie instruktorowi: 

− pisemnej Deklaracji Członkowskiej, do końca miesiąca w którym osoba zgłosiła się na zajęcia. 

4.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie miesięcznych składek członkowskich, do 10 każdego miesiąca z 

góry. 

5.  Wysokość miesięcznej składki członkowskiej, bez względu na ilość zajęć wynosi:  

• 100 zł miesięcznie karate 

• 80 zł crossfit 

• zniżka rodzinna – druga i każda następna osoba z rodziny 50 zł 

Składka została uśredniona z uwzględnieniem przerw w pracy placówek oświatowych, w których  nasz Klub prowadzi zajęcia. Są to 

przerwy związane ze  świętami państwowymi i religijnymi, oraz  przerwy związane ze szkoleniem kadry instruktorskiej, bądź 

spowodowane  udziałem, lub organizowaniem przez  nasz Klub imprez sportowych tj. zawody, egzaminy, festyny, pokazy itp.  

6.  Nieobecność na zajęciach nie skutkuje obniżeniem wysokości  składki członkowskiej z wyjątkiem długotrwałej nieobecności 

zgłoszonej wcześniej instruktorowi. 

7.  Rezygnacji z zajęć, a tym samym z opłacania składek można dokonać, tylko w formie pisemnej. Złożenie rezygnacji skutkuje 

wykreśleniem uczestnika z rejestru członków klubu i jednocześnie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika zajęć z 

obowiązku opłacania składki. Jeśli rezygnacja złożona jest do 10 danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu, którego dotyczy 

rezygnacja. Jeśli rezygnacja złożona jest po 10 danego miesiąca, zobowiązanie ustaje w miesiącu następnym, po miesiącu w którym 

złożona została rezygnacja. Rezygnację taką można złożyć u instruktora, lub mailem karate.gora.kalwaria@gmail.com 

8.  Nie opłacenie składki członkowskiej w terminie, skutkować będzie wykreśleniem z rejestru członków oraz niemożliwością 

uczęszczania na treningi, przystępowania do egzaminów oraz uczestniczenia w imprezach i zawodach organizowanych przez UKS 

FIGHTERS   DOJO   GÓRA   KALWARIA . 

 

 


