
 

AKADEMICKI KLUB SPORTOWY 
PRZY OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

SEKCJI TAEKWONDO OLIMPIJSKIE 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka w poczet członków „AKS OSW” do sekcji „Taekwondo Olimpijskiego”.  Zobowiązuję się do 
przestrzegania postanowień statutu Klubu, sumiennego wypełniania obowiązków członka Klubu. 
 

.................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

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

(data urodzenia dziecka) 

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

(adres zamieszkania) 
 

.................................................................................................................................................................. 
(numer telefonu komórkowego i adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego) 

.................................................................................................................................................................. 
(istotne informacje o stanie zdrowia dziecka- problemy fizjologiczne np. astma, cukrzyca, wady kręgosłupa i inne; trudności natury psychicznej np. zespół 

Aspergera, Autyzm, zespół nadpobudliwości psychoruchowej) 
 

 
 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................................................ 
                                                                          (imię ̨ i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Deklaruje przystąpienie mojego dziecka do klubu sportowego AKS OSW Olsztyn i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń instruktora 
oraz regulaminu i statutu klubu. 
 
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania zajęć ogólnorozwojowych z elementami 
taekwondo olimpijskiego i jednocześnie wyrażam zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań 
medycznych do udziału dziecka w zajęciach niezwłocznie poinformuję o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia. 
 
Oświadczam, że za indywidualne ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie zajęć i jego 
bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, jak i po zajęciach oraz w szatni, odpowiedzialny jest rodzic/opiekun prawny.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka odniesienia kontuzji przez dziecko w trakcie zajęć i w razie jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji 
nie będzie dochodził roszczeń i odszkodowań od organizatora zajęć. 
 
Zostałem poinformowany, że za rzeczy pozostawione w szatni, organizator zajęć nie odpowiada. Szatnie na czas zajęć nie są zamykane, 
wszystkie rzeczy (szczególnie te wartościowe) należy spakować do torby treningowej i zabrać ze sobą na salę. 
 
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty wpisowej oraz comiesięcznej składki członkowskiej w klubie w wysokości określonej w regulaminie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji w celu 
rekrutacji i organizacji treningów, w tym prowadzenia list obecności i kontaktu oraz oświadczam, że wszelkie dane podaje dobrowolnie. 
  
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów wideo z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka za pośrednictwem 
dowolnego medium wyłącznie w celach promocyjnych, zgodnych ze statutową działalnością Klubu AKS OSW Olsztyn. 
 
 
 
 

............................................................................................... 
                                                                                                                     Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


