
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KLUB  SPORTOWY  „DRAGON”  
                            

 

 

 

 

 

   

 
 

......................................................................... 

Nazwisko i  imię 
 

..................................   .................................... 
Data urodzenia                                                        Miejsce urodzenia 

 

.........................................................................
Miejsce zamieszkania ( ulica, nr, miejscowość, kod, poczta ) 

 

 

......................................................................... 
Nr   PESEL 

 

.........................................................................
Adres e-mail 

 
 

.........................................................................      
Telefon zawodnika / czki                   Telefon rodzica zawodnika niepełnoletniego 

 

.........................................................................
imiona rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  

i przekazywanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka* przez Klub Sportowy Dragon w Janowie w celu 

realizacji zadań  statutowych – szkolenia sportowego, 

udziału w imprezach sportowych, ewidencyjnych, 

podatkowych, ubezpieczeniowych i sprawozdawczych.  

Przysługuje mi prawo wglądu do danych moich i dziecka * 

oraz ich poprawiania lub usunięcia. 
 
 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest  

Klub Sportowy „Dragon" Janów z siedzibą w Poniku,  

ul. Koniecpolska 26, 42-253 Janów.  
 

Klub Sportowy „Dragon"  jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 

KRS 0000027450, REGON 150286135, NIP 9490837594.  
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami 

prawa, uniemożliwia członkowstwo w Klubie Sportowym 

„Dragon”. 
 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

internetowej klubu: www.ksdragon.pl 
 

 

 

 

 

Janów, dnia    .................................. 

                                           data                

 

 

 

 

..................................................  ................................................ 
                 podpis zawodnika/czki                                  podpis rodzica/opiekuna 

                                                                                      zawodnika niepełnoletniego 
 

*  Niepotrzebne  skreślić  

 
 

 

 
 

DEKLARACJA Nr  .................. 
   

Deklaruję przystąpienie do KS „DRAGON” oraz : 
1. Chronić dobre imię Klubu, przestrzegać zasady Fair 

Play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę 

moralną i obywatelską. 

2. Przestrzegać statutu, regulaminów oraz przepisów 

obowiązujących w Klubie. 

3. Uczestniczyć czynnie w życiu sportowym i 

organizacyjnym klubu. 

4. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.  

5. Opłacać na bieżąco składki członkowskie. 
 

 

    Wyrażam zgodę na  uczęszczanie  mojego syna /córki*  

na zajęcia TAEKWON-DO 
 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych 

z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w 

przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego/mojego 

dziecka* przez trenera lub opiekuna podczas treningów, 

zgrupowań i  zawodów. 
 

Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich/mojego 

dziecka* zdjęć i filmów z treningów i imprez sportowych, 

na stronie internetowej oraz facebooku Klubu 

Sportowego Dragon. 
 

Janów, dnia    .................................. 

                                                            data                

 

 

..................................................  ................................................ 
                 podpis zawodnika/czki                                  podpis rodzica/opiekuna 

                                                                                      zawodnika niepełnoletniego 
*  Niepotrzebne  skreślić  

 

 

 

2 zdjęcia 
 

( jedno przykleić, 

drugie dołączyć ) 

WYPEŁNIA KLUB 

 

ZARZĄD  KLUBU   SPORTOWEGO  „DRAGON” 

na podstawie podpisanej deklaracji oraz zgodnie ze 

statutem  przyjmuje  

 

....................................................................... 

na członka zwyczajnego/uczestnika* Klubu 

 

 

 

Janów, dnia ......................  ........................... 
                                             Pieczęć i podpis 

______________________________________ 

 
UCHWAŁĄ       ZARZĄDU       KS      „DRAGON” 

zgodnie z obowiązującym w Klubie statutem 

pozbawia  się  praw  członkowskich 

....................................................................... 

 

Uchwała nr .............. z dnia .......................... 

 

 

 

Janów, dnia ......................  ........................... 
                                             Pieczęć i podpis 
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