DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Elbląg, dn.……………………………….
(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………..………………… proszę o przyjęcie mojej/go córki/ syna
………………………………………………………………………………………………. na członka Uczniowskiego Klubu Tańca
Sportowego DESTINATION.
Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko córki/ syna …………………………………………………………………………………………..……………………..
Data urodzenia i nr PESEL dziecka ……………………………………………………………………………..………………………..
Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………….………...
Nr Tel. kontaktowego rodzica/ prawnego opiekuna …………………………………………………………………………..
Ważne informacje dot. zdrowia …………………………………………………………………………….…………………………….
Szkoła, do której będzie uczęszczać dziecko na zajęcia taneczne ……………………………………………………….
Oświadczam, iż znane są mi postanowienia statutu, regulaminu, cele i zadania klubu i zobowiązuję się
do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w życiu UKTS Destination oraz przestrzegania uchwał i
postanowień władz ww. klubu.
1. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojej/go córki/ syna w
zajęciach tanecznych.
2. Niniejsza Deklaracja podpisywana jest na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy
dostarczyć pisemną rezygnację do Instruktora Tańca lub wysłać rezygnację na maila
info@destination.elblag.pl
3. Zobowiązuję się do uiszczania składek członkowskich na rzecz klubu w wysokości: 80 zł/ miesiąc
(płatne z góry za dany miesiąc) na konto UKTS Destination:
Bank MILLENNIUM S.A. nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z: „Regulaminem UKTS Destination” oraz „Statutem UKTS
Destination” dostępnym na stronie www.destination.elblag.pl w zakładce UKTS.
5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez UKTS Destination jest równoznaczna z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
6. Wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystywanie przez UKTS Destination fotografii oraz wideo
z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych podczas zajęć tanecznych, szkoleń, turniejów tańca,
obozów, półkolonii, zimowisk w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych w formie
cyfrowej i analogowej z zastrzeżeniem zachowania zasad etyki i estetyki.
……………………………………………………………..
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojej/ego córki/ syna w treningach oraz zawodach sportowych
reprezentując UKTS Destination i jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wysiłku fizycznego.
……………………………………………………………..
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, ul. Nowogródzka 9/4, 82‐300 Elbląg
Tel: 511‐912‐289, e‐mail: info@destination.elblag.pl, www.destination.elblag.pl

