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Deklaracja członkowska 

□członek uczestnik (dzieci), □członek zwyczajny, □członek wspierający, □członek honorowy 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  dzień miesiąc rok  

         

Adres zamieszkania lub adres do korespondencji 

Ulica i numer   /  

Kod pocztowy    -     

Miejscowość  

Poczta  

Dane kontaktowe 

Telefon kontaktowy* 1) 2) 

Adres e-mail  

Proszę wypełniać drukowanymi literami. 

Oświadczam, że 

1. Zapoznałem(am) się z postanowieniami statutu oraz regulaminem/ami klubu sportowego MMKS 

Wieniawa Leszno**, których zobowiązuję się przestrzegać. 

2. Zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich zgodnie z Uchwałą Walnego 

Zebrania.  

3. W przypadku  zmiany nr telefonu, miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego  

zobowiązuję się  do niezwłocznego zgłoszenia  aktualnych danych na piśmie lub na adres e-mail 

klubu. 

4. Wyrażam zgodę na rejestrację w Wielkopolskim Związku Szachowym oraz Polskim Związku 

Szachowym (dotyczy nowo zapisujących się członków, którzy będą zawodnikami). 

5. Wyrażam zgodę na  bezpłatne rejestrowanie wizerunku poprzez filmowanie oraz fotografowanie 

podczas zajęć, turniejów  itp. oraz wykorzystanie tego wizerunku w różnych akcjach 

marketingowych poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronach internetowych, w kronice  

klubowej,  tablicach   ściennych, folderach, broszurach, banerach, ulotkach informacyjnych, 

plakatach, środkach masowego przekazu       w  ramach promocji i działalności klubu.  

6. Wyrażam zgodę do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowego (dotyczy nowo zapisujących się 

członków). 

7. Zobowiązuje się do wykupienia licencji zawodniczej  w ciągu 30 dni (dotyczy nowo zapisujących 

się członków, którzy będą zawodnikami). Informacje jak wykupić licencję znajdują się w klubie 

oraz na stronie internetowej klubu. 

8. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszej 

deklaracji, dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych klubu sportowego MMKS Wieniawa Leszno  

zgodnie z Ustawą   z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 

2016 r. poz. 922). 
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9. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w uprawianiu sportu. W przypadku pojawienia 

się przeciwwskazań zdrowotnych dziecka niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie lub na adres 

e-mail Zarząd klubu*** 

10. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko    

w trakcie trwania szkoleń, zajęć, wyjazdów***. 

11. Jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na udział w zajęciach sportowych  

i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub MMKS Wieniawa Leszno***. 

 

 

Leszno, dnia ………………………………..  ………………………………………………..
         (data)      (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 

* Zalecane jest podanie  dwóch numerów telefonów do  kontaktu. 
** Statut i regulamin/y są dostępne w klubie oraz na stronie internetowej klubu. 
*** Dotyczy tylko dziecka (osoby niepełnoletniej). 

□ Zaznaczyć właściwe pole stawiając znak ”x”. 

 
 
 
 

Zarząd dnia……………………………..…………………………………… 

Przyjęto członka do klubu…………………………………………………… 

(podpis Sekretarza lub Prezesa) 
 
 

 
 
 
 


