Załącznik nr 3 do Protokołu posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”
z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 września 2010 roku

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA - UCZESTNIKA
STOWARZYSZENIA SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI „GLOSATOR”
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W OSTATECZNYM BRZMIENIU PRZYJĘTA NA PODSTAWIE § 23 UST. 1 PKT. I STATUTU
PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA POSIEDZENIU
UCHWAŁĄ NR 4/IX/2010 W SPRAWIE PRZYJĘCIA WZORU DEKLARACJI CZŁONKA - UCZESTNIKA
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2010 ROKU.

I.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1.

IMIĘ LUB IMIONA:

2.

NAZWISKO:

3.

DATA URODZENIA:

4.

MIEJSCE URODZENIA:

5.

OBYWATELSTWO:

6.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

7.

ADRES ZAMELDOWANIA:

8.

NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI1:

9.

SERIA I NR, WYDANY PRZEZ:

10.

NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ:

11.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

12.

TEL. KONTAKTOWY, E-MAIL::

II.
ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA2
1

W przypadku, gdy akces na członka – uczestnika Klubu zgłasza osoba niepełnoletnia, w polu nr 8 oraz 9 należy wskazad dane dokumentu
tożsamości prawnego opiekuna (rodzica) wyrażającego pisemną zgodę na uczestnictwo kandydata w Klubie. W takim przypadku w polu nr
10 należy podad nr legitymacji szkolnej kandydata.

BFP-15800 2Z0R52YS.MI

Ja niżej podpisany, jako prawny opiekun (rodzic):

_______________________________________________________________________
(IMIĘ LUB IMIONA, NAZWISKO PRAWNEGO OPIEKUNA - RODZICA)
niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo w Stowarzyszeniu Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”
z siedzibą w Krakowie kandydata na członka – uczestnika określonego w pkt. I powyżej (KWESTIONARIUSZ
OSOBOWY, dalej „Uczestnik”), w szczególności w zakresie wynikającym z § 9 ust. 3 Statutu, tj.:
a) uczestnictwo w zajęciach Klubu na zasadach określonych przez Statut, regulaminy poszczególnych
Sekcji Stowarzyszenia oraz inne uchwały władz Klubu;
b) reprezentację w imprezach sportowych i turystycznych w barwach Klubu oraz noszenie
emblematów Klubu.
Jednocześnie niniejszym podpisem wyrażam zgodę na współzawodnictwo Uczestnika w sporcie
kwalifikowanym za zasadach oraz w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie
kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby
działalności statutowej Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR” z siedzibą w Krakowie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca
2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających Uczestnika (prasa,
telewizja, Internet) z zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności i
godności Uczestnika.

Kraków, dnia _____________________; ________________________________________________________;
(CZYTELNIE: DATA, IMIĘ ORAZ NAZWISKO PRAWNEGO OPIEKUNA - RODZICA)

2

Wypełnia prawny opiekun (rodzic), w przypadku j.w.
Sport kwalifikowany jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym
lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
2
3
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III.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET UCZESTNIKÓW KLUBU
Na podstawie § 11 ust. 1 a) Statutu Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR” z siedzibą
w Krakowie, niniejszym
ja, niżej podpisana/podpisany:

___________________________________________________________________
(IMIĘ LUB IMIONA, NAZWISKO KANDYDATA)

zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków – uczestników Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu
i Turystyki „GLOSATOR” z siedzibą w Krakowie do sekcji

narciarskiej
pływackiej
snowboardowej
tenisa ziemnego
tenisa stołowego
turystycznej
wspinaczkowej
lekkiej atletyki
Jednocześnie uroczyście oświadczam, że:
1. poprzez członkostwo w Klubie będę wytrwale podnosić swoje kwalifikacji sportowe;
2. spełniam statutowe kryteria uzyskania statusu członka – uczestnika Klubu, w szczególności określone
w § 9 ust. 1 Statutu Klubu4;
3. znane mi są postanowienia Statutu Klubu oraz postanowienia regulaminu Sekcji, w ramach której
zamierzam trenować, cele i zadania Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania;
4. zobowiązuję się do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia;
5. zobowiązuję się do terminowego i regularnego opłacania składki członkowskiej, o ile obowiązek jej
opłacenia zostanie uchwalony;
6. Jednocześnie niniejszym podpisem wyrażam zgodę na współzawodnictwo jako Uczestnik
w sporcie kwalifikowanym za zasadach oraz w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.);
7. Zobowiązuję się występować w ustalonym przez Klub stroju i szanować go;
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na
potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR” z
siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
Kraków, dnia _____________________; ________________________________________________________;
(CZYTELNIE: DATA, IMIĘ ORAZ NAZWISKO KANDYDATA NA CZŁONKA – UCZESTNIKA KLUBU)

_______________________________________
Przyjęto w poczet członka – uczestnika Stowarzyszenia Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”,
uchwałą nr:

4

Członkami Klubu w rozumieniu § 9 Statutu Klubu w brzmieniu przyjętym przez Założycieli Stowarzyszenia uchwałą 4/I/2010 Zebrania
Założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 7 czerwca 2010 roku, mogą byd pracownicy, uczniowie, absolwenci, rodzice lub opiekunowie prawni
ucznia lub absolwenta szkoły prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz osoby
trzecie.

3
BFP-15800 2Z0R52YS.MI

__________________________________________.
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