
Polski Klub Szermierczy  

Karta uczestnika zajęć  
 

  Ja, niżej podpisany/a 

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

imię/imiona oraz nazwisko (drukowanymi literami) 

   

  Imiona rodziców: ojciec …………………….. matka ……………………………………..
   

  Urodzony/a                                                            
            

...................................................                     w             ………..………………………….   

         data /dzień-miesiąc-rok /                                          miejsce urodzenia  

  Legitymujący/a się dowodem tożsamości  
 

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

  (nazwa, seria i nr dowodu tożsamości)                                      pesel   

  Zamieszkały/a (adres zameldowania) 
 

  przy ul. .........................................................   nr. domu  .................  nr. mieszkania  ........... 

  w ..................................................................   kod   .....  .....  -  .....  .....  .....  

  gmina ...........................................................   dzielnica  .................................................... 

  województwo ..............................................    e-mail ………………………………………. 
 

  telefon dom. ................................................    kom. ................................................................ 
 

  Adres do korespondencji: ………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

  Szkoła, uczelnia, miejsce pracy (nazwa, numer, adres): 
 

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

  ……………………………………………………………………………………………. 
   W przypadku zmian prosimy o dokonanie aktualizacji. 

 Oświadczam, że znany mi jest statut Polskiego Klubu Szermierczego 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego 

Związku Szermierczego. 

 Zobowiązuję się do poszanowania powierzonego mi na zajęcia sprzętu  

szermierczego.  

 W przypadku zniszczenia powierzonego mi sprzętu zobowiązuję się do pokrycia 

jego kosztu. 

Ponadto: 

 Deklaruję terminowo dokonywać opłat ustalonych przez władze statutowe 

stowarzyszenia Polski Klub Szermierczy. 

 Deklaruję terminowo opłacać koszt ubezpieczenia wg. stawek ubezpieczyciela. 

 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

            zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych  

            stowarzyszenia Polski Klub Szermierczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

            1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

  W przypadku osób niepełnoletnich  

  dodatkowo podpisy rodziców:                                                           Podpis 

                                                                                                               

           

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

               data i podpisy                                                               data i podpis                                                                                                                           

  Telefon kontaktowy …………………………………………… 

   



 

 

Oświadczenie 
 

 

Wyrażam zgodę na: 

1. Uczestnictwo mojego dziecka w zawodach, w których 

uczestniczy Polski Klub Szermierczy zarówno w miejscu 
zamieszkania jak i poza nim. 

2. Nieodpłatne i anonimowe wykorzystanie wizerunku mojego 

Dziecka w formie zdjęć lub filmów z zajęć sportowych w 
ramach działalności Polskiego Klubu Szermierczego, przez ich 

zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym umieszczanie ich na 

stronie internetowej, profilu FB, kanale YouTube Klubu, w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Klubu. 

 

 
 

 

.................................................................. 

Data i podpis składającego oświadczenie 
 


