
   
Sędziszów, dnia .................................... 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „Herkules”  

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

 

 

........................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

      Proszę o przyjęcie mnie na Członka Uczniowskiego Klubu Sportowego      

„Herkules” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

 

                                                                                                                                                                                                                            

............................................................. 
(czytelny podpis) 

Decyzja Zarządu Klubu: 

Wyrażam/y zgodę na członkowstwo w Klubie UKS „Herkules”. 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

3. .............................................................. 

 

Nr legitymacji klubowej ................................................................ 
 

 

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” 

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A 

tel. 41 381-27-30, fax. 41 381-27-36 

www.osir.sedziszow.pl 



 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA – ZAWODNIKA 
STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HERKULES” PRZY OŚRODKU 

SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE 
Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE 

 

Deklaracja zgodna z zapisami Statutu i Regulaminu UKS „Herkules” 

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

 

I. 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

1. IMIĘ LUB IMIONA:   
 

2. NAZWISKO:   
 

3. DATA URODZENIA:   
 

4. MIEJSCE URODZENIA:   
 

5. OBYWATELSTWO:   
 

6. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:   
 

7. ADRES ZAMELDOWANIA:   
 

8. NAZWA DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI1  : 

 
 

9. SERIA I NR, WYDANY PRZEZ:   
 

10. NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ:   
 

11. ADRES DO KORESPONDENCJI:   
 

12. TEL. KONTAKTOWY, E-MAIL::   
 

 

                                                           
1 W przypadku, gdy akces na członka – zawodnika Klubu zgłasza osoba niepełnoletnia, w polu nr 8 oraz 9 należy wskazać 
dane dokumentu tożsamości prawnego opiekuna (rodzica) wyrażającego pisemną zgodę na uczestnictwo kandydata  
w Klubie. W takim przypadku w polu nr 10 należy podać nr legitymacji szkolnej kandydata. 



II. 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA2

 

 

 

Ja niżej podpisany, jako prawny opiekun (rodzic): 

 

 

.......................................................................................................................................... 
(imię lub imiona, nazwisko prawnego opiekuna - rodzica) 

 

niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo w Stowarzyszeniu Uczniowski Klub 

Sportowy „Herkules” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie kandydata na 

członka – zawodnika określonego w pkt. I powyżej (KWESTIONARIUSZ 

OSOBOWY, dalej „Zawodnika”), w szczególności w zakresie wynikającym z § 5  

Regulaminu, tj.: 

a) uczestnictwo w zajęciach Klubu na zasadach określonych przez Statut, regulamin 

oraz inne uchwały władz Klubu; 

b) reprezentację w imprezach sportowych i turystycznych w barwach Klubu oraz 

noszenie emblematów Klubu. 

c) deklaruję  regularne opłacanie składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub 

terminie ,tj. do 15 każdego miesiąca. 

 

Jednocześnie niniejszym podpisem wyrażam zgodę na współzawodnictwo 

Zawodnika w imprezach sportowych  w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy  

o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 

deklaracji na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Uczniowski Klub 

Sportowy „Herkules” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zgodnie  

                                                           
2 Wypełnia prawny opiekun (rodzic), w przypadku j. w. 



z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

z dnia 17 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających 

Zawodnika (prasa, telewizja, Internet) z zawodów, treningów i innych akcji 

sportowych w sposób nie naruszający prywatności i godności Zawodnika.  

 

 

Sędziszów, dnia ....................................................................... 
(czytelnie: data, imię oraz nazwisko 

prawnego opiekuna – rodzica) 
 


