
DEKLARAC,A §IŁoil l(ot lt§KA

|,Jeniomki t(lub §Bańąłly §print L*nica

C,ztonelr Polskiego Związku tekkiei Atl€tyki

Nr w aridencjl Urąd Mnrta Lcgni§s 17&nn0iM

lulP69r.:l!160346 REGo2o4g'.492

5S,2:r0 legnica, ul. Werryńsklego 1, t€|.506066t8O
BNP Pańbas Bank 1817§{n0t2fin0fim3§335688
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(adres zamiesakania z kodem Bocrtowym}

l.proszę o pn}!ęcie mnle w poczet członków Ucznlowskiego Klubu §pońowego §print Legnica (zwanego dalej

,,Klubem") do sekcjl lekkoatletycznej.

e PrzĘfiytałem izobowiązuję się do pnestnegania Statutu, regulaminów izarządzeń Klubu UKS Sprint Legnica

w tym w szczególności ,,Regulaminu ucz$tnictwa w treningach UK§ §print Legnica".

3. Ośriadczarn, że jestem świadomy intensyrłłnośei zajęć sportowyń ł€kkffitletycznych, jestern zdrowylwa i

zdolnylna do wykonywania ćwiczeń fiaycznych.

4. Oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie lekarekie o braku pneciwwskazań zdrowotnych do udziału w
zaJęciach |ekkoatletycznych.

5. Zobowiązujq się do terminowego {do 10 dnia każdego miesiąca) placenia miesięcznych rat składki

członkowskiej w każdym sezonie {mojego członkostwa w klubie} na cele §tfiutowe, zgodnie z,,Regulaminem

oplacania składek cdonkowskiń".

6. Jestem świadomy, że członkostw§ w Klubie wiąże siq z uzyskaniem indywidualnej licencji członkowskiej
CIzLA/PZIA.

7. opłacę sktadkę za indywidualną licencję członkowską {odpowiednio do kategorii wiekowej)za każdy

na§tępny sezon szkoleniowy zgodnie z zanądzeniami DZIA/PZLA. :

8. Oświadczam, że zapoznałem z informacją Klubu U§ Sprint legnica o pruetwarzaniu danych osobowych oraz

informacją Polskiąo Związku Lekkiej AtletykilDzlA o przetwarzaniu danych osobou/ych.

9. Członek Klubu U§§ §print Le*nica robowiązanyjest do uczestniczenia w obozie zimcvryrn tr€ningowyrn i

letnim treningowym.

t0. Zwolnienie zawodnika z Klubu i repretentowania banł UK§ sprint Legnica następuje zgodnie z

regulaminem zmiany banr klubowych PZLA jak również zgodą?sn,ądu Klubu oraz rozllczeniem się a

finansowym z Klubem.
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Zgoda na prl€turarzanie danych osobotrych

Taly'ilie wyrażam zgodę na pru€t&łarżanie moich danych osobcwyeh BrrczRlub w celach związanych
działalnością statutową Klubu, w szczególnościw celach związanych z uczestnictwem w zajęciach
sportowych lekkoatletycrnych. (Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakźe koniecrne w celu wzięcia
udzialu w zajęciach sportowych}.

TaklNie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UK§ §print Legnica w
celach związanych działalnością §tatutową DZWPZLA. tUdzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże

konieczne w celu wzięcia udziaiu w zaJęciach sponowych}.

Tak/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oscbowych szczególnych (tj. danych
dotyczących mojego zdrowia, numeru PESEL)w celu udziału w zajęciach sportowych organizowanych
przez Klub. (Udzielenie zgody Jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w zajęciach
spońowych}.

Tak/Nle wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj, imi€nia, nazwiska i wizerunku w
celach reklamowych, informaryjnych i sprawozdawczych Klubu UK§ Sprint Legnica. Jestem świadom,
że moje dane a w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także ze§tawione r wizerunkaml innych osóĘ mogą być
uzupełnione towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe idźwiękowe z moim
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych rnaterialów
powstających na potrzeby promocyJne Klubu UK§ Sprint Legnica orar DZLA/PZIA.
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