
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Decyzją Zarządu 

...........................……………………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie/ mojego 

dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką1  …………………………………………………..w poczet członków 

zwyczajnych Uczniowskiego Klubu Sportowego WODNIK 29 KATOWICE.

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu 

oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu, przestrzegania regulaminu klubu oraz płacenia składek członkowskich 

w terminie i na zasadach określonych w uchwale Zarządu Klubu. Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o walnych 

zebraniach klubu (zwyczajnych, nadzwyczajnych) na adres poczty elektronicznej podany poniżej.

………………………………………………………………………………
1(podpis składającego deklarację – kandydata na członka/ rodziców/ opiekuna prawnego )

Dane kontaktowe 

1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…………………………………………………………………….

2. Data urodzenia dziecka………………………………………………………………………......................

3. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………..........................

4. nr telefonu………………………………………………………………………........................................

5. Email do zawiadomień………………………………………………………………………........................

6. Uprawiana dyscyplina sportu………………………………………………………………………............

z dnia……………………………….

Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu

……………………………………….

(data i podpis członka Zarządu)

www.wodnik29.pl
tel. 0 603 646 226 

e-mail: michalsplawinski@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 29
Katowice-Kostuchna, ul.  Lepszego 2

1 Niewłaściwe skreślić. Deklaracja winna zostać podpisana przez wszystkich żyjących rodziców dziecka. 



OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie: _______________________________________ (rodzice – jako przedstawiciele 

ustawowi dziecka, względnie opiekun prawny na mocy stosownego postanowienia Sądu, które należy dołączyć)

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun małoletniego/małoletniej (dalej jako dziecko):

________________ urodzonego/ej dnia _______ w _____________, zamieszkałego/łejw ______________ pod adresem 

______________________ 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (utrwalonego na fotografiach lub w inny sposób) mojego dziecka (dziecka 

pozostającego pod moją opieką prawną) przez Uczniowski Klub Sportowy WODNIK 29 KATOWICE.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Klub wizerunku dziecka, zdjęć (fotografii) oraz materiałów wideo dla celów promocji 

Klubu, jak również w celu realizacji celów i zadań Klubu określonych w jego Statucie, także poprzez umieszczenie ich w sieci 

internet. Nadto wyrażam zgodę na publikację wraz z wizerunkiem dziecka jego imienia i nazwiska. 

Klub ma nieograniczone w czasie prawo wykorzystania wizerunku dziecka dla celów reklamowych związanych z promocją 

Klubu oraz promocją sportu. Wyrażam również zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych 

i reklamowych, utworach publikowanych na stronach internetowych, prezentacjach multimedialnych, newsletterach, 

czasopismach, reklamach, ulotkach i innych podobnych formach, w celu opisanym we wstępie (nie wyłączając ekspozycji 

fotografii przez podmioty współpracujące z Klubem np. pływalnię). Powyższe nie wyłącza utrwalania wizerunku, 

zwielokrotniania go dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci telekomunikacyjnych i 

informatycznych, wystawiania, wyświetlania, wprowadzania do obrotui rozpowszechniania (przez Klub, jak i podmioty z nim 

współpracujące).

Oświadczam, iż Klubowi przysługuje prawo wyłączności wykorzystania wizerunku członka Klubuw oznaczeniach 

(z oznaczeniami) o których mowa w § 6 Statutu (m.in. logo klubu, koszulki i stroje sportowe z oznaczeniami Klubu etc.).

Zgoda wyrażona jest bezpłatnie. Z tytułu wykorzystania wizerunku dziecka przez Klub zrzekam się wszelkich innych roszczeń 

(w imieniu własnym, jak i dziecka, które reprezentuję). 

 

Podpis matki dziecka (względnie opiekuna prawnego):

_______________________

Podpis ojca dziecka:

_______________________

Załącznik: postanowienie Sądu Rejonowego w ______ z dnia _____ w sprawie o sygn. (tylkow przypadku opiekuna prawnego 

niebędącego rodzicem dziecka) 

www.wodnik29.pl
tel. 0 603 646 226 

e-mail: michalsplawinski@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 29
Katowice-Kostuchna, ul.  Lepszego 2


