
 

UKS „JANTAR” GDYNIA 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 
 

ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia NIP 586-12-13-467 
e-mail: uksjantargdynia@wp.pl 

www: http://www.uksjantargdynia.pl 

PKO BP SA Odział 17 Gdynia 65 1440 1026 0000 0000 1387 6061 
 

 

Miasto GDYNIA wspiera 

kadrę zawodniczek UKS Jantar Gdynia 
 

 
 

 

NR ……                         DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU 
 

Imię i nazwisko zawodniczki   

Data i miejsce urodzenia   

PESEL   

Imię ojca   

Imię matki   

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)   

Telefon domowy/komórkowy rodziców   

Rodzaj członkostwa  

(zawodniczka lub członek wspierający) 
  

Nr legitymacji szkolnej  

(lub numer dowodu członka klubu) 
  

Nr licencji PZG (jeśli posiada)   

Adres mailowy rodziców (czytelnie)   

Zgodnie ze Statutem*  członkowie zwyczajni klubu mają prawo do: 

− Uczestnictwa treningach, zawodach oraz imprezach sportowych organizowanych prze Klub 

− Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu  

− Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu 

− Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd 

− Korzystania z innych uprawnień na zasadach określonych przez Zarząd 

 

Zgodnie ze Statutem  do członków Klubu należy: 

− branie czynnego udziału w działalności Klubu 

− przestrzeganie postanowień statutu  oraz uchwał Zarządu Klubu 

− godne reprezentowanie barw Klubu 

− płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu( składki klubowe są płatne 

przez uczestników do 10go każdego miesiąca i są kwotą stałą- niezależną od ilości 

opuszczonych przez uczestnika zajęć). 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu w przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia do 

Klubu, składka dziecka z niższą stawką ulega obniżeniu o 20% 

 

Nieobecność dziecka nie zwalnia z opłacania składek . 
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Członkostwo w klubie ustaje poprzez: 

− dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu 

(Do momentu otrzymania przez Klub pisemnej rezygnacji z członkowstwa, składki będą 
wymagane i w razie ich nie wpłacenia zaległości będą przekazywane do windykacji). 

− skreślenie z listy członków Uchwałą Zarządu w przypadku: 

o umyślnego naruszenia postanowień Statutu 

o nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy 

− działania na szkodę Klubu 

− rozwiązania się Klubu. 

 

− Układy gimnastyczne stworzone dla zawodniczek UKS „Jantar” Gdynia podlegają prawom 

autorskim i nie mogą być prezentowane przez zawodniczki poza działalnością klubu, bez zgody 

trenera prowadzącego (pokazy, występy indywidualne). Nie mogą być również prezentowane 

publicznie przez byłe zawodniczki klubu. 

 

− *Statut Klubu jest dostępny do wglądu w gabinecie księgowości Klubu, ul. Władysława IV 54, 

Gdynia. 

 

 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków klubu UKS „Jantar” Gdynia. 

 

Stwierdzam, że znany jest mi statut klubu i regulamin sekcji sportowej. 

 

 

 

 
Gdynia, dnia ……………                               ……………...................………………………………….. 

                                                                      Własnoręczny podpis członka klubu lub opiekuna prawnego 

 

 
Własnoręczność podpisu składającego deklarację potwierdzam.  

 

      ……………...................………………………………….. 

                                                                        Podpis członka Zarządu Klubu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; 

dalej : RODO, niniejszym informujemy, że: 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy UKS 

JANTAR Gdynia przy ZSSO, ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia, NIP 586-12-13-467 

2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Klubu. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu 

realizacji zadań wynikających z realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Odbiorcami danych 

mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celów statutowych klubu, będą przechowywane przez 

Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.  

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa 

dyspozycji. Adres e-mail: uksjantargdyniarodzice@wp.pl 

 

 

 
Gdynia, dnia ……………                                          ……………………………………………….. 

                                                                                      Podpis rodziców (pełnoprawnych opiekunów) 

 

 

 



 

UKS „JANTAR” GDYNIA 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 
 

ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia NIP 586-12-13-467 
e-mail: uksjantargdynia@wp.pl 

www: http://www.uksjantargdynia.pl 

PKO BP SA Odział 17 Gdynia 65 1440 1026 0000 0000 1387 6061 
 

 

Miasto GDYNIA wspiera 

kadrę zawodniczek UKS Jantar Gdynia 
 

 
 

 

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA 

 

 

1.Wyrażam zgodę na przynależność wyżej wymienionej córki do klubu UKS „Jantar” Gdynia oraz 

uczestniczenie córki w zajęciach organizowanych przez klub. 

 

2. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojej córki na stronie www.uksjantargdynia.pl  oraz 

Facebooku i gablotce klubu UKS „Jantar” Gdynia     

 

3.Oświadczam , że stan zdrowia mojej córki  pozwala na uczestniczenie w zajęciach gimnastycznych, co 

mogę potwierdzić zaświadczeniem. (Badania może przeprowadzić lekarz ogólny lub sportowy, np.  

w przychodni sportowej COMS). 

 

4. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o konieczności ubezpieczenia dziecka na czas 

treningu. (Można skorzystać z polisy oferowanej przez klub lub dostarczyć potwierdzenie 

o ubezpieczeniu we własnym zakresie). 

 

5. Oświadczam że w razie urazu  córki  podczas zajęć nie będę stosować roszczeń do odszkodowania 

względem klubu UKS „Jantar” Gdynia czy Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w którym 

odbywają się zajęcia. 

 
 

Gdynia, dnia ……………                                          ……………………………………………….. 

                                                                                      Podpis rodziców (pełnoprawnych opiekunów) 

 

 

• Kopię podpisanej przez obie strony deklaracji otrzyma rodzic zawodniczki.  


