Klub Sportowy Bumeikan
Karta zgłoszeniowa do sekcji:
Aikido Rodzinne
Miejsce na
zdjęcie
legitymacyjne

Imię i Nazwisko dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania: ul.

PESEL
Kod pocztowy

Miasto

Dane 1. osoby towarzyszącej:
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Tel. kontaktowy

PESEL
E-mail

Uprawiane sporty i sztuki walki
Dane 2. osoby towarzyszącej:
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Tel. kontaktowy

PESEL
E-mail

Uprawiane sporty i sztuki walki
Ja niżej podpisany/a
proszę o przyjęcie mojego dziecka (podopiecznego) na
członka zwyczajnego Klubu Sportowego Bumeikan. Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z postanowieniami statutu,
przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu oraz dbania o dobre imię japońskich sztuk walki i samego Klubu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w treningach Aikido mojego podopiecznego/podopiecznej:
(imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego),
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).
Dane te będą wykorzystywane i przetwarzane dla potrzeb Klubu Sportowego Bumeikan.
Każdy ma prawo do przeglądania oraz aktualizacji swoich danych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak konieczne do przyjęcia do Klubu Sportowego Bumeikan.
Data i podpis
Uwagi i istotne informacje o stanie zdrowia dziecka:

Uwagi i istotne informacje o stanie zdrowia 1. osoby towarzyszacej

Uwagi i istotne informacje o stanie zdrowia 2. osoby towarzyszacej

Warunki członkostwa:
1. Członkiem Klubu Sportowego Bumeikan może być każdy, kto złoży prośbę o przyjęcie.
2. Na podstawie niniejszego zgłoszenia na członka Klubu zostanie przyjęte dziecko, którego dotyczy zgłoszenie.
3. Osoby dorosłe wymienione na niniejszym zgłoszeniu jako osoby towarzyszące nie zostaną przyjęte na członka Klubu,
chyba, że wyrażą taką wolę na osobnej karcie zgłoszeniowej.
4. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd.
5. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania “Regulaminu opłat składek członkowskich”. Osoby
nie przestrzegające tegoż Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą zostać skreślone z listy członków Klubu.
6. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania “Regulaminu zajęć” sekcji, do której należy. Osoby
nie przestrzegające tegoż Regulaminu mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach a w
wypadkach rażącego naruszenia Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą zostać skreślone z listy członków Klubu.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do rekreacyjnego uprawiania Aikido Yoshinkan.
8. Członek Klubu zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze statutem.

Uchwałą Zarządu
z dnia
przyjęto dziecko na Członka Klubu Sportowego Bumeikan

Podpis i pieczęć

