miejscowość __________________, dnia __, __, ____

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POMORSKI KLUB ORIENTACJI „HARPAGAN”
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pomorskiego Klubu Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku.
Oświadczam, że Statut Pomorskiego Klubu Orientacji „HARPAGAN” jest mi znany i zobowiązuję się go przestrzegać.
Będę również dbać o dobre imię Klubu, a także postaram się jak najbardziej przysłużyć dla rozwoju Klubu.

nazwisko: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, imiona: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
data urodzenia: |_|_.|_|_.|_|_|_|_| r., miejsce urodzenia: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
imię ojca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, imię matki: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PESEL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,.
Adres zamieszkania:

Miejscowość: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, kod pocztowy: |_|_-|_|_|_|,
ulica: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr domu: |_|_|_|_|_ /|_|_|_|.
Kontakt:

tel.kom:|_|_|_-|_|_|_-|_|_|_|, e-mail:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN (cele statutowe), jak również na ich
gromadzenie w bazach danych Klubu HARPAGAN zgodnie z Rozporządzeniem Unijnym RODO oraz prawem polskim. Wiem, że przysługuje mi prawo do
kontroli przetwarzania moich danych, które znajdują się w zbiorze danych Administratora (Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan), a zwłaszcza prawo
do żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są nieprawdziwe,
nieaktualne, niekompletne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
___________________________________________________ 1)
_________________________________________
(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)
(podpis wstępującego)
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 1)
1. Na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) art. 14 ust. 1, ust. 3, Ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 3.02.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) art. 81 ust. 1, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku w strojach klubowych (sportowych, turystycznych, wyjściowych) przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Ogarnej 72.
2. Udostępniam, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w strojach klubowych (sportowych, turystycznych, wyjściowych) Pomorskiemu Klubowi
Orientacji HARPAGAN, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do realizacji swoich celów statutowych, w szczególności kampanii
marketingowych i umów sponsorskich.
3. Z tytułu udostępnienia wizerunku i jego wykorzystania przez Klub HARPAGAN nie będę dochodził/a żadnych roszczeń finansowych.
___________________________________________________ 1)
(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

_________________________________________
(podpis wstępującego)

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH): 1)
My niżej podpisani rodzice (opiekunowie prawni) dziecka wyrażamy zgodę na:
a) wstąpienie dziecka w poczet członków zwyczajnych Klubu HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku,
b) 2) trenowanie przez dziecko Orientacji Sportowej (w tym biegu na orientację, rowerowej jazdy na orientację, narciarskiego biegu
na orientację, orientacji precyzyjnej, marszy na orientację), Biathlonu (w tym letniego, zimowego), Kolarstwa (tor, mtb, szosa),
Narciarstwo (biegowe, alpejskie), Triathlon (duathlon, auqathlon) będąc świadomym specyfiki, jakie niesie ze sobą udział w wyżej
wymienionych dyscyplinach sportu,
c) wyjazdy sportowe pod opieką kadry szkoleniowej i wychowawczej Klubu HARPAGAN,
d) przejazd samochodami osobowymi i busami kierowanymi przez uprawnioną kadrę szkoleniową i wychowawczą Klubu HARPAGAN
podczas wyjazdów lub innych zajęć sportowych organizowanych przez Klub HARPAGAN,
e) leczenie szpitalne, pomoc medyczną lub przeprowadzenie koniecznego zabiegu operacyjnego w czasie przebywania dziecka
na wyjeździe lub innych zajęciach sportowych organizowanych przez Klub HARPAGAN pod opieką kadry szkoleniowej i
wychowawczej Klubu HARPAGAN w przypadku odniesienia kontuzji (urazu) oraz zagrożenia utraty zdrowia lub życia przez nasze
dziecko.
Podpis matki / prawnej opiekunki ________________________________, ______________________________________________
(kontakt: telefon, e-mail)

Podpis ojca / prawnego opiekuna ________________________________, ______________________________________________
(kontakt: telefon, e-mail)

1) uwaga – podpisują opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich
2) uwaga - zawodnik może być klubowiczem we wszystkich sekcjach lub też tylko w wybranych (niepotrzebne dyscypliny skreślić)

Uchwała Zarządu Pomorskiego Klub Orientacji „HARPAGAN” nr_______

Uchwałą nr__________ Zarządu Klubu z dnia _______________ w sprawie przyjęcia do Klubu przyjęto w poczet członków Klubu wydając
legitymację nr______________.
_________________________________________________________
(podpis)

Uchwała Zarządu Pomorskiego Klub Orientacji „HARPAGAN” nr_______

Uchwałą nr__________ Zarządu Klubu z dnia ________________ w sprawie skreślenia z listy członków Klubu skreślono niniejszego klubowicza z
listy członków Klubu.
_________________________________________________________
(podpis)
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