Skawina, dnia ………………… r.

NR …………….

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ MTS „PIAST“ SKAWINA
1/ Niniejszym oświadczam, że deklaruję udział swój/mojego dziecka* w Sekcji Piłki Ręczznej, prowadzonej przez
kadrę trenerską Stowarzyszenia MTS “Piast“ Skawina.
2/ Data i miejsce urodzenia uczestnika sekcji: ............................................w........................................
2/ Oświadczam niniejszym, że jestem uczniem/moje dziecko jest uczniem przedszkola, szkoły, uczelni (jeśli dotyczy)*
................................................................... nr …….. w …………………………...........
3/ Oświadczam, że nie mam/u mojego dziecka nie stwierdzam* wad wrodzonych lub schorzeń uniemożliwiających
uczestniczenie w zajęciach sportowych.
4/ Zobowiązuję się dostarczyć w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia niniejszej deklaracji, zaświadczenie
lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę lub lekarza sportowego, potwierdzające, że
jestem zdrowy/moje dziecko jest zdrowe* i mogę/może uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez
MTS Piast Skawina.
5/ Oświadczam, że:
a. zaznajomił(em)/am się ze Statutem MTS Piast,
b. posiadam pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych (należy skreślić, jeśli kandydat jest osobą
niepełnoletnią),
c. posiadam pełnię praw publicznych.
6/ Zobowiązuję się do:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz MTS Piast Skawina,
b. upowszechniania idei sportu na terenie Miasta i Gminy Skawina poprzez dawanie osobistego dobrego
przykładu,
c. przestrzegania zasad sportowej rywalizacji i sportowego dopingu,
d. propagowania haseł i idei MTS Piast Skawina oraz zjednywania Stowarzyszeniu członków
i sympatyków,
e. dbania o powierzony mi sprzęt osobistego wyposażenia jak również o urządzenia i cały majątek MTS Piast
Skawina oraz instytucji, firm i organizacji, z którymi współpracuje,
f. regularnego opłacania ustalonych przez władze MTS Piast składek członkowskich na konto:
BS w Skawinie nr 81 8600 0002 0000 0098 6870 0001
7/ Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych
w niniejszej Deklaracji dla potrzeb wewnątrz-organizacyjnych MTS Piast Skawina zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Przysługuje mi prawo wglądu do tych danych
i możliwość ich poprawiania.
8/ Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam MTS Piast Skawina do fotografowania i filmowania mojego dziecka
podczas członkostwa w klubie, jak również do wykorzystania uzyskanych zdjęć i obrazów w celu nieodpłatnej
wewnętrznej lub zewnętrznej komunikacji. Fotografie i obrazy będą mogły być wykorzystywane w jakikolwiek sposób
we wszelkiego rodzaju środkach przekazu, szczególnie na potrzeby wszelkich innych mediów w tym: prasy, telewizji,
kina, wideo, Internetu, Intranetu, prospektów, katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii
reklamowych itd. pod warunkiem, że przedstawione fotografie i obrazy nie podważają dobrego imienia i reputacji
mojego dziecka.
……….……………………..……………………………………….
Imię i nazwisko Uczestnika sekcji

…….……………………….…………………..…………….....
podpis Uczestnika sekcji

……….……………………..……………………………………….
adres zamieszkania

…….……………………….…………………..…………….....
telefon kontaktowy

……….……………………..……………………………………….
PESEL

…….……………………….…………………..…………….....
adres e-mail

……………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego/ legitymacji szkolnej
……………………………………………………………………..….
imię i nazwisko Przedstawiciela Ustawowego
* niepotrzebne skreslić.

……………………………….…………………..…………….....
Podpis Przedstawiciela Ustawowego

