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Załącznik 1

Deklaracja niepełnoletniego uczestnika zajęć
Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań
Proszę o przyjęcie syna/córki w poczet członków Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań z siedzibą
w Poznaniu w charakterze członka uczestnika. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia
ujęte w jego Statucie. Zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
oraz sumiennego wypełniania uchwał Władz i zapisów Statutu, a także dbania o jego dobre imię. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Sportowe Polonia
Poznań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926
z późn. zmian./ w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu
w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.
Deklaruję chęć uczestnictwa syna/córki w zajęciach organizowanych przez TS Polonia Poznań.
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka,
zarejestrowanych podczas imprez i zajęć organizowanych przez TS Polonia Poznań.
Stwierdzam, iż stan zdrowia dziecka pozwala na udział w treningu sportowym i zobowiązuję się
w okresie 1 miesiąca do dostarczenia Książeczki Zdrowia Sportowca wystawionej przez Lekarza Medycyny
Sportowej. Do momentu wykonania badań lekarskich wyżej wskazanego małoletniego - Zawodnika z zakresu
medycyny sportowej ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Zawodnika,
wynikający choćby pośrednio z nie poddania małoletniego – Zawodnika badaniom lekarskim. Oświadczenie jest
niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach pokazowych i nie upoważnia do ubiegania się
o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia.
..………………………..., dn. ........................

…………………………..…………
własnoręczny podpis rodzica /opiekuna

Dane osobowe uczestnika (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Imię i Nazwisko
.............................................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia
.............................................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania
.............................................................................................................................................................................
4. Adres zameldowania
.............................................................................................................................................................................
5. Telefon,
.............................................................................................................................................................................
6. e-mail
.............................................................................................................................................................................
7. PESEL zawodnika
....................................................................................................................................................................

Prezes +48 696 442 246
polonia.poznan@wielkopolskizpn.pl
Wiceprezes +48 696 398 372
www.tspolonia.pl
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