Data i Miejscowość……….........……….......................…

DEKLARACJA ZAWODNICZA KLUBU PŁYWACKIEGO PROSWIM
Ja, niżej podpisany(a) …………………..................................................………………………………………………….. proszę o przyjęcie
mnie do Klubu Pływackiego przy Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM. Znane mi są postanowienia Statutu, cele,
zadania zasady i regulamin klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i
postanowień władz klubu.
........................................................
(własnoręczny podpis zawodnika)
Dane osobowe zawodnika:
1. Imię i nazwisko ..................…………………………………………………………...............................................................…………………….
2. Data urodzenia ................…………………….............……………………………………………………….....................................................…
3. Miejsce zamieszkania ........……………………............................…………………………………………………………………….......................…
4. Numer Telefonu do rodzica/opiekuna…………………………….………………………………………………………………………………………………
5. Poziom zaawansowania zawodnika:
POZIOM I (umiejętność pływania z deską na brzuchu oraz z deską na plecach – pływanie na basenie sportowym),
POZIOM II (umiejętność pływania min. jednym stylem grzbiet – pływanie na basenie sportowym),
POZIOM III (umiejętność pływania min. dwoma stylami grzbiet, kraul – pływanie na basenie sportowym).
POZIOM IV (umiejętność pływania min. trzema stylami grzbiet, kraul, klasyczny – pływanie na basenie sportowym).
(Właściwe Podkreślić)
__________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
- Oświadczam, że jestem ustawowym przedstawicielem i dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie
.................................................…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
do Klubu Pływackiego działającego przy Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM.
- Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.
- Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia ograniczeń
w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.
- Zobowiązuję się do regulowania miesięcznych składek zawodniczych dziecka.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM i Klubu Pływackiego PROSWIM, zgodnie z RODO art. 6 ust.1 .
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć i filmów) w publikacjach o charakterze
informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu).
- Oświadczam, że zapoznałem/am się regulaminem, zasadami uczestnictwa w treningach Klubu Pływackiego PROSWIM
oraz Regulaminem Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
………………………………............................…
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

__________________________________________________________________________________________________
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia............................... Przyjęto ..........................................................……………………………......
(imię i nazwisko) do grona zawodników Klubu Pływackiego przy Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM.
.........................................................
(data i podpis Prezesa lub Członków Zarządu)

