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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO LUKS PANDA 

Sierakowice, dnia ……….…………….……… 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………….………. proszę o przyjęcie mnie 
jako zawodnika Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego PANDA. Znane mi są postanowienia 
statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz 
przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu.  

…….…………..…………………………………. 
(własnoręczny podpis)   

Imię i nazwisko zawodnika …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia ………………………………………………………………. PESEL …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ul. ……………………………………………………… nr …….………..… k od ………………………………………........ 

Miejscowość ……………………………………………………………………  

Telefon ………………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły ………………………………………………………………………………………………………………... 

Ważne informacje (np. choroby, przebyte kontuzje w ostatnich 12 miesiącach, wady postawy, istotne 
wskazania od specjalistów - lekarzy i fizjoterapeutów itd.) …………………………………………………………………………... 

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

Dane kontaktowe: 

Mama: …………………………………………... tel. ……………………………………….. E- mail …...…………………………………………….. 

Tata: …………………………………………....... tel. ……………………………………….. E- mail …...…………………………………………….. 

Inni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie mojego 

dziecka w poczet zawodników Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego PANDA, udział w zajęciach 
sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku 
zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. 
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Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej 
odmianie i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach o 
charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu). 

Oświadczam, że znam warunki opłacania składek oraz warunki uczestnictwa w zajęciach i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. (Regulamin składek oraz opłat zawarty jest na stronie klubu) 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danch osobowych dziecka zawartych w 
niniejszej deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych LUKS PANDA, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883) 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ……………………….………………………………………..……….…………. 

Numer telefonu / e-mail ……………………………………….………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

WYPEŁNIA ZARZĄD LUKS PANDA 

Uchwałą Zarządu Klubu numer ……………… z dnia ……………………… przyjęto w/w osobę jako zawodnika 
klubu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PANDA. 

 

Wyżej wymienionego zawodnika: 

Zarejestrowano dnia …………………………………………… 

Wyrejestrowano dnia …………………………………………… z powodu ……………………………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………. 
(Data i podpis Prezesa LUKS PANDA)  


