
Deklaracja Członkowska Klubu Sportowego  

 

„ OSA „ Na Rok  2015/2016r     
 /prosimy wypełnić drukowanymi literami/        

                                                                                               

 

”  
Dane osobowe członka uczestnika K.S. TKKF „ APOLLO” (dziecka): 

 

IMIĘ I NAZWISKO : ..................................................................................................................................................... 

MIEJSCE, DATA, ROK URODZENIA :     ................................................................................................................ 

PESEL :                                                                          ........................................................................... 

Adres zamieszkania : ...................................................................................................................................................... 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego: 

 

Imię i nazwisko : ........................................................................................ / ....................................................................................... 

                                                                IMIĘ I NAZWISKO MAMY                                             IMIĘ I NAZWISKO TATY 

Tel. kontaktowy : ........................................................................................ / ....................................................................................... 

                                                                           TEL. MAMY                                                                       TEL. TATY 

Adres mailowy : ........................................................................................ / ....................................................................................... 

                                                                       E-MAIL MAMY,                                                                 E-MAIL TATY 

 

       Dziecko zostało wpisane do grupy____________________ z__________________________ 

 

 

 
Deklaracja członka K.S. TKKF „ APOLLO” 
 

Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego Członka Uczestnika i 
zobowiązuję się do przestrzegania przeze mnie i przez Członka Uczestnika, Regulaminu Klubu w zajęciach 
rekreacyjno -  sportowych Klubu Sportowego TKKF „APOLLO” 
 
Ja niżej podpisany rodzic dziecka/opiekun prawny, oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich i 
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych z  ............................................ 

 
Rodzice dzieci wstępujących do Klubu wpłacają:  jednorazową składkę wpisową, ( 10zł ). 
 
Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach określonych przez 
Zarząd K.S. TKKF „APOLLO”. Brak wpłaty w terminie może być powodem niewpuszczenia dziecka na zajęcia. 
 
Odpłatność za zajęcia dokonuje się z góry za każdy okres rozliczeniowy,  
(okres rozliczeniowy to przyjęty umownie okres 8 zajęć przez (4 tygodnie x 2 zajęcia). 
 
Opłaty za zajęcia dokonuje się według harmonogramu płatności dostarczonego przez organizatora zajęć 
lub zamieszczonego na stronie internetowej www.tkkf-otwock.org.pl  
 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Opłata składek za okres rozliczeniowy  wynosi za 8 zajęć w m-c 140 zł 
Opłata składek za 2x w tygodniu (16 - zajęć ) wynosi 230zł 



Składki są stałe przez cały sezon treningowy i nie ulegają zmianie przy niedyspozycji dziecka, 
( nie ma żadnych odliczeń ). 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej deklaracji danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. 
U. Nr 133 poz. 88). 
 
Niniejsza deklaracja obowiązuje od 08. września 2015 roku do czasu zmiany wysokości miesięcznych składek. W 
wypadku podjęcia przez Zarząd K.S. TKKF „APOLLO” decyzji o zmianie wysokości miesięcznych składek niniejsza 
deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia zawodnika w zajęciach sportowych będzie 
podpisanie nowej deklaracji. 
 

 

 

 

 

 

Data i podpis (czytelny) : ............................. , ........................................................................ 
 

 

 

 


