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KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI 

 

 Akrobatyka sportowa    

 Akrobatyka z elementami tańca 

 Gimnastyka artystyczna  

 Balet 

 Zajęcia ogólnorozwojowe dla chłopców  

 Piłka siatkowa 

/Proszę zaznaczyć właściwe/ 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 
 

 

Rok urodzenia dziecka 

 
 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

E-mail 

 
 

 

 

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w treningach 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego dziecka ……………………………………………... 

 

……………………………     …………………………………….... 
/ data/                       / podpis / 

 
 

 



                                      
 
 
 
  Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy URSYNÓW 
  przy Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków   
 ul. L. Hirszfelda 11,     02 - 776 Warszawa,      
 tel./fax 22 641 63 56,     MAKS.Ursynow@wp.pl 
  NIP 951-237-21-75,     www.sp323waw.edupage.org 

     

 

Strona 2 z 3 
 

 
Informacje o stanie zdrowia 

 

 
Przebyte operacje i zabiegi  
Uszkodzenia ciała  
Alergie lub choroby przewlekłe   
Pobierane leki   
Informacje czy w związku z powyższymi  
mogą wystąpić jakiekolwiek powikłania  
w wyniku podejmowania wysiłku 
fizycznego  

 
 

 
 

Warunki członkostwa 
 

1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która spełni 
następujące warunki: 

a) uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przyjęcie do Klubu i udział w zajęciach 
b) sportowych, 
c) chce systematycznie uprawiać akrobatykę sportową, 
d) złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu, 
e) zobowiąże się przestrzegać statutu Klubu. 
2. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu członkostwa i regulaminu 

uiszczania składek członkowskich”. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem członkostwa oraz Regulaminem uiszczania składek 
członkowskich. 

…………………………………………………… 

                          /podpis/ 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwałą Zarządu 
z dnia …………………… 

przyjęto w/w osobę na Członka uczestnika Klubu MAKS Ursynów 
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Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej 
: RODO przez Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole 
Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu 
uzyskania członkostwa w klubie. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody jest równoznaczny z 
uniemożliwieniem uzyskania członkostwa w klubie MAKS URSYNÓW. Wycofanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z członkostwa i wystąpieniem z klubu MAKS URSYNÓW. 

 

               …………………………………………………… 

                          /podpis/ 

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku przez 
Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 323 
im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu promocji działań 
statutowych klubu poprzez opublikowanie zdjęć na stronie internetowej klubu, na stronie Dzielnicy 
Ursynów, na plakatach, ulotkach, banerach i roll-up. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody lub jej wycofanie jest 
równoznaczne z niemożnością publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Klubu MAKS 
Ursynów. 

           …………………………………………………… 

                          /podpis/ 


