DEKLARACJA
Proszę *(prosimy) o przyjęcie mojej *(naszej) córki ……………………………………………………
do Sekcji Gimnastyki Artystycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego Carramba. Podpisując deklarację
zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, Regulaminów Klubu oraz Cennika uczestnictwa w zajęciach,
z treścią których zapoznałem się za pośrednictwem strony internetowej Klubu:
www.carramba.katowice.pl
Oświadczam*(y), że stan zdrowia córki jest dobry i nie widzę *(nie widzimy) przeciwskazań do
uprawiania przez córkę Gimnastyki Artystycznej. Oświadczam*(y), że córka posiada ubezpieczenie
obejmujące zajęcia pozalekcyjne oraz, że córka uczestniczy w zajęciach na naszą
(*rodziców/opiekunów prawnych) odpowiedzialność.
Zostałem *(zostaliśmy) poinformowany *(ni), że trenerzy/instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy
pozostawione w szatni oraz wniesione na salę.
Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem oraz do
przychodzenia po dziecko 5 minut przed skończeniem zajęć. Po zakończeniu zajęć dziecko nie znajduje
się już pod opieką trenerów/instruktorów (w szczególnych wypadkach należy zgłosić się do
trenera/instruktora). Zobowiązuję się do zgłaszania każdej nieobecności dziecka na zajęciach oraz
usprawiedliwiania jej smsem pod nr: 665 427 778.
DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko ojca, seria i nr dowodu osobistego……………………………………………………..
Imię i nazwisko matki, seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………...
Imię i nazwisko córki……………………………………………………………………………………
Pesel……………………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………..………...
Adres: kod:………………..miasto:…………………………ulica……………………………nr……….
Telefony kontaktowe……………………………………………………………………………………
Adres mail………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i danych osobowych mojego dziecka, w tym również na potrzeby informacyjno-promocyjne
Uczniowskiego Klubu Sportowego Carramba Katowice (zamieszczanie danych osobowych i zdjęć na
stronie internetowej Klubu, na kontach klubowych portali internetowych). Wypełnienie Deklaracji jest
równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie
do celów realizacji umowy. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o
przesłanie oficjalnego pisma skierowanego do Zarządu Klubu na adres korespondencyjny: UKS
Carramba, Cmentarna 17/6, 41-500 Chorzów. Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
RODO za pośrednictwem strony internetowej Klubu: www.carramba.katowice.pl

Data i czytelny podpis ojca…………………… Data i czytelny podpis matki…………………

* niepotrzebne skreślić

