
Deklaracja Członkowska 

 
 
 

 

K.S. Prądniczanka Kraków 
 

Ja, niżej podpisany(a)  
 
 

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

 
proszę o przyjęcie mnie na  

 

Członka Sekcji …………………………………………………………………………….. 

 
Klubu Sportowego Prądniczanka Kraków 

 
Znane mi są postanowienia statutu, regulamin i zadania Klubu. Zobowiązuję się do aktywnego 

uczestnictwa w życiu Sekcji oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 
Deklaruję również, pełne zaangażowanie w życie Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu 

Sportowego Prądniczanka Kraków. 
 
 

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

(własnoręczny podpis)  
 
 

Dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko............................................................................................................................. ......................................................... 

2. Pesel dziecka:....................................................................................................................................................................... ...................... 

3. Data urodzenia: ............................................................................................................................. ....................................................... 

4. Miejsce zamieszkania...................................................................................................................................................................  

5. Nr. Telefonu/ mail:.......................................................................... .............................................................................................. 

 
Wpis do rejestru Członków Sekcji ……………………………………...    K.S. Prądniczanka Uchwałą Zarządu 
Klubu z dnia .................................................................................... przyjęto w/w na Członka Sekcji Klubu. 

 

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

(podpis prezesa lub sekretarza Klubu) 
 

 

UBEZPIECZENIE  
Wnoszę / Nie wnoszę opłatę za (imię i nazwisko)……..…………………………………..... do KS Prądniczanka 
na ubezpieczenie NW w wysokości 20 zł rocznie. W przypadku braku wpłaty nie będę domagał/a się 
odszkodowania za ewentualne wypadki, kontuzje i urazy doznane na treningach i zawodach sportowych. 
 
 

Data……………………….. Podpis……………………. 



Załącznik do Deklaracji Członkowskiej 
Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych 

 
 

1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................  
2. Data urodzenia: .......................................................................................................... ...................  
3. Nr. Telefonu/ mail: ......................................................................................................................  
 
1. Niniejszym, ja niżej podpisana/ny* …………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*) oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem 
prawnym* dziecka oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w zajęciach 
sportowych klubu Sportowego „Prądniczanka” w Sekcji ………………............................  
 
Oświadczam jednocześnie, że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
zajęciach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że udział w zajęciach odbywa się na własne 
ryzyko, a Klub Sportowy Prądniczanka, zwanym dalej KS Prądniczanka nie ponosi 
odpowiedzialności za doznane przez dziecko szkody osobowe i majątkowe.  
 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka przez 
Klub w celu promowania Klubu w materiałach promocyjnych i informacyjnych na stronie 
internetowej Klubu Sportowego „Prądniczanka”  
 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Klubu w celu 
realizacji zadań statutowych Klubu, zgodnych z regulaminem Sekcji oraz realizacji założeń 
programu Sekcji.  
 
4. Oświadczam, że zostałam/em* pouczona/y* iż mam prawo do wglądu, poprawiania treści 
danych osobowych moich i dziecka oraz możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania.  
 
5. Oświadczam, że wiem, iż podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Sekcji Klubu.  
 
6. Oświadczam, że zapoznałam/em* się z Polityką Prywatności Klubu Sportowego Prądniczanka  
stanowiący integralną część Zgody.  

 
 
 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka*  
 
 
 
 
Polityka Prywatności Klubu Sportowego Prądniczanka dostępna jest w biurze oraz na stronie 
www.pradniczanka.krakow.pl w zakładce RODO.  
 
 
*niepotrzebne skreślić 


