
                              Kutno, dnia ........................... 

 

             DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

          Uczniowskiego Klubu Sportowego 

                        „Delfinek” w Kutnie Licencja PZP nr 030/05 

 Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w pływaniu 

WYPEŁNIA ZAWODNIK: 

Imię i Nazwisko 
Data i miejsce 

urodzenia 
PESEL Adres i telefon 

    

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego 

“Delfinek” w Kutnie. Jednocześnie stwierdzam, że znany jest mi Statut i Regulamin klubu                        

i zobowiązuję się do wypełniania wynikających z niego obowiązków. Jako zawodnik UKS „Delfinek” 

w Kutnie będę systematycznie pracował/a nad podniesieniem własnej sprawności fizycznej. 

Zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach, przestrzeganiu Regulaminu pływalni, 

klubu, zasad bezpieczeństwa i zachowania na pływalni. 

Podpis zawodnika: 

 

 

 

WYPEŁNIA PRAWNY OPIEKUN – ZGODA PRAWNA OPIEKUNÓW 

 
  

Podpisy członków Zarządu 
  

 

 

 

 

            Wyrażam zgodę na przyjęcie córki/syna w poczet członków zawodników UKS „DELFINEK”             

w Kutnie. Stwierdzam, że stan zdrowia dziecka nie powoduje przeciwwskazań do treningów 

pływackich. Zapoznałam/em się z treścią Statutu, Regulaminów i zobowiązuje się do przestrzegania 

ustaleń wymienionych dokumentów. Zobowiązuję się, do regularnego uiszczania składki 

członkowskiej zgodnie z jej regulaminem.  

- zobowiązuję się do punktualnego przywożenia i odbierania dziecka z treningów, zapewnienia opieki 

w szatni pływalni, 

- przyjmuję do wiadomości,  iż o składzie grup pływackich i przydziale godzin decyduje Zarząd 

Klubu w porozumieniu z trenerami, 

- przyjmuję do wiadomości, że nieodpowiednie zachowanie dziecka w czasie treningów, wyjazdów  

na zawody, obozy sportowe, może skutkować usunięciem dziecka z Klubu, 

- akceptuję, że w trakcie sezonu zawodnicy zostają poddawani ocenie trenerskiej i mogą być 

przesunięci do innej grupy pływackiej. 

         Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w celu 

realizacji zadań statutowych UKS „Delfinek” w Kutnie.  

        Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie 

i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka w przestrzeni publicznej i w mediach.  

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego: 

 

 



 

Kutno, dnia ........................ 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach pływackich w 2020r.  

Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego Telefon kontaktowy 

  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki 

 

zamieszkałej/go w 

 

w zawodach pływackich organizowanych  w 2020 roku przez Polski Związek Pływacki,   

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki oraz w innych zawodach organizowanych na terenie  Polski. 

Oświadczam,  iż dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                     

w zawodach pływackich. 

Zgadzam się również na podjęcie w razie potrzeby wszelkich czynności związanych                             

z ratowaniem życia mojego dziecka. 

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      


