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

(miejscowość, data)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UCZESTNIKA 

Ja niżej podpisany(a)................................................................................................ proszę o przyjęcie mojego 
dziecka na członka uczestnika stowarzyszenia:

BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „RYSIANKA”

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się
do ich przestrzegania oraz  aktywnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia , regularnego opłacania składek
oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz stowarzyszenia.

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie   moich  danych  osobowych  przez
Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe "Rysianka"zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie
danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo
wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 

...................…...............................................................
                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna)
Po przyjęciu do Stowarzyszenia,  członek zobowiązany jest  regularnie opłacać składkę członkowską pod
rygorem unieważnienia  członkostwa  (§16  Pkt  2  b  Statutu)  zgodnie  z  wysokością  określoną  w  drodze
uchwały przez Walne Zgromadzenie.

…...................…...............................................................
                                                                                                        (podpis rodzica/opiekuna)

WYRAŻENIE ZGODY

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w działaniach statutowych Beskidzkiego Stowarzyszenia 
Sportowego „Rysianka”.

2. Zobowiązuję się do pełnej odpowiedzialności za skutki wynikające z uczestnictwa mojego dziecka w 
imprezach, w których biorą udział członkowie Beskidzkiego Stowarzyszenia Sportowego „Rysianka”, bądź 
też imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

3. Nie będę wysuwać żadnych roszczeń finansowych czy też innych pod adresem Beskidzkiego 
Stowarzyszenia Sportowego „Rysianka” za ewnetualne zaistniałe zdarzenia losowe – kontuzje, urazy – 
dotyczace mojego dziecka.

4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany  podczas  realizacji  :  zawodów  sportowych  i  imprez  rowerowych  organizowanych  przez
stowarzyszenie, w mediach: Internecie, prasie, telewizji.

….............…...............................................................
                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna)
Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko dziecka                                              …................................................................

2. Data urodzenia dziecka                                               …................................................................

3. Miejsce zamieszkania                                                 ….................................................................

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

4.Imię i nazwisko rodzica/opiekuna                               ….................................................................

5. PESEL rodzica/opiekuna                                            ….................................................................

6. Seria i nr dowodu osobistego rodzica/opiekuna         ….................................................................

7. Numer kontaktowy telefonu                                       ….................................................................

8. E – mail                                                                       ….................................................................

Przyjęto w/w na członka uczestnika stowarzyszenia.

…....…....................................................................               …...................................................................
(data i podpis dwóch osób z Zarządu, w tym Prezesa)


