
 

KLUB SPORTÓW WALKI  

„SATORI” JAWORZNO 
 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU 
DANE OSOBOWE 

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

 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………… 

 

3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………….…………………… 

 

4. Pesel …………………………………………….……………………….…………………… 

 

5. Telefony kontaktowe …………………………………………………….…………………… 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich do 18 lat/ 

 

 Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka/podopiecznego w poczet członków 

Klubu Sportów Walki „Satori” Jaworzno. Stwierdzam, że znany mi jest Regulamin Klubu oraz Statut Klubu i 

zobowiązuje się do przestrzegania postanowień i zarządzeń podjętych przez władze klubu. 

 

Informuje o przebytych szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka: 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 
Jaworzno, dnia …………………………………..    …………………………………… …… 
                             podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie  RODO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Sportów Walki „Satori” Jaworzno z siedzibą al. Piłsudskiego 

60/33, Jaworzno 43-600, danych osobowych zawartych w deklaracji i oświadczeniach w celu organizacji szkolenia 

sportowego, przygotowania i startu w zawodach sportowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez klub 

a także realizowania zadań statutowych klubu.  

Wyrażam zgodę na użycie przez Klub Sportów Walki „Satori” Jaworzno z siedzibą al. Piłsudskiego 60/33, 

Jaworzno 43-600, wizerunku w mediach społecznościowych, lokalnej prasie oraz telewizji a także na stronach 

internetowych prowadzonych przez klub w celach promocyjno-marketingowych. Ponadto oświadczam, że zgadzam 

się na użycie wizerunku po rezygnacji z członkostwa w klubie. 

 

Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących wyżej podanych informacji niezwłocznie pisemnie 

poinformuje władze klubu. 

 

Jaworzno, dnia …………………………………..    …………………………………… …… 
                             podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 

 

 

 



KLUB SPORTÓW WALKI „SATORI” JAWORZNO 

 

REGULAMIN 
CZŁONKOSTWA W KLUBIE 

 
 

1. Członkiem klubu może zostać osoba, która złożyła deklarację i uzyskała pozytywną opinię zarządu. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać członkami klubu tylko za zgodą ich prawnych opiekunów. 

3. W zajęciach treningowych Ju-jitsu oraz Judo organizowanych przez klub uczestniczyć mogą osoby nie mające 

przeciwwskazań lekarskich. 

4. W zajęciach treningowych Ju-jitsu oraz Judo organizowanych przez klub uczestniczyć mogą osoby posiadające 

ubezpieczenie NNW. 

5. Wyuczonych technik Ju-jitsu oraz Judo wolno poza klubem używać wyłącznie w samoobronie oraz podczas rywalizacji 

sportowej. 

6. Uczestniczyć w zawodach sportowych, przystępować do egzaminów, prezentować i rozpowszechniać Ju-jitsu oraz Judo 

mogą osoby, które uzyskały zgodę zarządu. 

 

7. Członek klubu ma prawo: 

 

a) uczestniczyć w zajęciach treningowych i imprezach organizowanych przez klub na zasadach określonych przez 

władze klubu, 

b) korzystać z obiektów i urządzeń sportowych, pozostających w dyspozycji klubu, na zasadach określonych przez 

władze klubu, 

c) używać logo oraz barw klubu na zasadach określonych przez władze klubu, 

d) korzystać z innych uprawnień określonych przez władze klubu, 

e) zgłaszać propozycje i wnioski do władz klubu dotyczące jego działalności. 

 

8. Członek klubu ma obowiązek: 

 

a) ścisłego przestrzegania postanowień statutu, oraz wydanym na jego podstawie regulaminom i zarządzeniom władz 

klubu, 

b) przejawiania troski o majątek klubu, dbania o stan obiektów i urządzeń sportowych, 

c) opłacania składek członkowskich, w wysokości i terminie ustalonym przez zarząd, 

d) brania czynnego udziału w działalności klubu, 

e) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych klubu. 

 

9. Nie opłacanie składek członkowskich przez dwa kolejne miesiące wiąże się z rezygnacją z członkostwa w klubie. 

10. Członek klubu powinien propagować nienaganny tryb życia, właściwą postawę etyczno-moralną. 

11. W przypadku nie przestrzegania postanowień statutu, oraz wydanym na jego podstawie regulaminom i zarządzeniom 

zarząd ma prawo wykluczyć członka z klubu. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki. 

 
 

 

 

Jaworzno, dnia ……………………………            ……………………………………………. 
                                                                                                             podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


