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1. Nazwisko ……………………………….………....................... 

2. Imię …………....……………...…........................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ……………………….…...…………………………………....... 

4. PESEL ………………………………………….…........................... 

5. Miejsce zamieszkania ………………………………………..…….……………………....……….. 

6. Telefon kontaktowy/e-mail …………………….………………………….……………..…………. 

Kielce, dnia …………………                                           ………………….........………… 
                                                                                       Podpis osoby zainteresowanej lub opiekunów prawnych 

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych / dotyczy osób niepełnoletnich do 18 lat/ 
 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki do sekcji judo UMKS „ŻAK” 

Kielce. Stwierdzam, że znany mi jest Regulamin Klubu oraz Regulamin sekcji sportowej opracowany na 

podstawie Statutu Klubu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie zobowiązujemy się                 

w jego/jej imieniu do opłacania wpisowego raz w roku do dnia 30 września każdego roku szkolnego. 

                         Nr konta : BGŻ 32 2030 0045 1110 0000 0269 2540 

 
Oświadczam, że:   

 wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,  

 niezwłocznie powiadomię Klub o zmianie danych zawartych w deklaracji,  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych    

z rekrutacją i udziału w zajęciach w klubie zgodnie z ustawą 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  

wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka do celów szkoleniowych                             

i umieszczanie wizerunku i informacji o osiągnięciach sportowych kandydata/dziecka w mediach. 

wyrażam zgody w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”), na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 

przez UMKS ŻAK Kielce wraz z imieniem, nazwiskiem, w materiałach informacyjnych oraz public 

relations przygotowywanych i podejmowanych przez Klub w swojej działalności, poprzez 

upublicznianie danych i wizerunku mojego dziecka:  

a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych Klubu oraz na portalach 

społecznościowych;  

b) w prasie i telewizji podczas organizacji imprez kulturalnych, konkursów, zawodów sportowych, 

wycieczek, projektów edukacyjnych;  

c) w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach Klubowych;  

d) w materiałach klubowych, kronikach, akcjach promujących Klub  

 

  

      Kielce, dnia  ……………………..                                          ...........................................................                                                                                                                     
                                                                                                                      ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 

 



Załącznik 2 do uchwały WZC5/2016 

REGULAMIN    

SEKCJI SPORTOWEJ 

Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

 „ŻAK” Kielce 

opracowany na podstawie statutu klubu 
 

1. Członkami sekcji sportowej UMKS Żak Kielce mogą być dzieci,  młodzież i osoby 

pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki: 
 

 Złożą imienną deklarację członkowską /za zgodą pisemną rodziców w przypadku osób niepełnoletnich/; 

 Biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu; 

 Opłacą wpisowe do sekcji najpóźniej do dnia 30 września każdego roku; 
 Wypełniają obowiązki członka klubu zgodne z regulaminem i statutem klubu; 

 

 

2. Prawa członka klubu: 
 

 Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności 

 Korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko – instruktorskiej; 

 Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu:      

     zawodach, konsultacjach, zgrupowaniach sportowych /obozach/ za zgodą trenera prowadzącego; 

 Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego; 
 

 

3.  Obowiązki członka klubu: 
 

 Złozenie deklaracji członkowskiej do sekcji ; 

 Regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe swojej grupy ćwiczebnej; 

 Regularne opłacanie wpisowego raz w roku; 

 Posiadanie aktualnych badań lekarskich z przychodni sportowo-lekarskiej; 

 Udział w zawodach, na które został wytypowany przez trenera prowadzącego; 

 Nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia /dotyczy młodzieży szkolnej/; 

 Uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu; 

 Zachowanie higieny osobistej i czystości sprzętu sportowego; 

 Kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu; 

 Godne reprezentowanie klubu na zawodach sportowych oraz innych akcjach szkoleniowych i     

     nienaganne zachowywanie się w życiu poza sportowym; 

 Prowadzenie rejestru stoczonych walk na zawodach (dokumentacja wymagana przy egzaminie na    

     stopnia szkoleniowe). 

 Wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu; 

 Poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty sportowe, urządzenia i sprzęt sportowy; 

 
4. Utrata praw członka klubu: 

 
• Nie brania udziału w działalności klubu -sekcji przez okres 1 roku 

• Czasowe zawieszenie w prawach członka sekcji lub skreślenie z listy może nastąpić w przypadku: 

- niewypełnienia obowiązków członka klubu zawartych w pkt 3 regulaminu; 

- reprezentowanie innego klubu w różnych akcjach szkoleniowych bez zgody trenera prowadzącego; 

- wykorzystywania technik judo poza salą treningową; 

- zachowania niegodnego sportowca; 

- działania na szkodę klubu. 


