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___________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA CZŁONKA  
KLUBU HOKEJOWEGO DĘBICA 

 
1. Nazwisko i Imię zawodnika Klubu …………………………………………………………………………………………… 

2. Pesel zawodnika Klubu …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Data i miejsce urodzenia zawodnika Klubu ……………………………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania zawodnika Klubu …………………………………………………………………………………… 

5. Tel kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………......... 

6. E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1.  Będę ściśle przestrzegać obowiązującego Statutu, który jest mi znany, Uchwał Walnego Zebrania 
Członków oraz postanowień władz Klubu. 
2.  Zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich. 
 

Składki płatne są przelewem do 10-tego każdego miesiąca. 
W tytule przelewu należy wpisywać : imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc płatności. 

 
Nr konta bankowego: 52 8642 1139 2013 3938 7967 0003 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Dębica 

 
 
 
 
 
 Dębica, dnia ………………………………..    ………………………………………………………………  

     Podpis osoby zainteresowanej lub opiekunów prawnych 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
 

 Oświadczam,  że: jestem ustawowym przedstawicielem dziecka i wyrażam zgodę na wstąpienie 
……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w poczet członków 
Klubu Hokejowego Dębica.  

 Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez klub. 

 Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu,                       a 
w przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na 
piśmie Zarząd Klubu. 

  Zobowiązuję się do regulowania składek członkowskich dziecka oraz innych opłat związanych 
z przynależnością do Klubu Hokejowego Dębica. 

 Wyrażam zgodne na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka ( w tym zdjęć)                    w 
publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu).  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie, tj. gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie moich 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania celów statutowych 
Stowarzyszenia Klub Hokejowy Dębica.  

Oświadczam, ze zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu          i 
sposobach przetwarzania danych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

1. Nazwisko i Imię Rodzica/ opiekuna prawnego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Tel kontaktowy Rodzica/opiekuna prawnego 
………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

3. E-mail Rodzica/opiekuna prawnego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                                              ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2017                 
(zwanego dalej RODO) informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Hokejowy Dębica. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z wykonywaniem celów statutowych. 
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest dobrowolną zgoda ( art. 6 ust 1 lit. a RODO). 
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 
- pracownicy Stowarzyszenia 
- podmioty zewnętrzne 
a) zajmujące się na podstawie zawartej ze Stowarzyszeniem umowy  
b) podmioty  świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Stowarzyszenia. 
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasy wycofania zgody. 
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5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, 
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie wyrażonej przed jej cofnięciem. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,    w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO. 
7. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż 
zautomatyzowany.  
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KARTOTEKA POBRANEGO SPRZĘTU 
ZAWODNIKA  KLUBU HOKEJOWEGO DĘBICA 

 

Nazwisko i Imię         …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lp. Rodzaj 
sprzętu 

Data 
pobrania 

Podpis 
odbiorcy 

Data 
zdania 

Podpis 
Magazyniera 

1.  Łyżwy      

2.  Nagolenie      

3.  Getry      

4.  Spodnie      

5.  Suspensor      

6.  Kamizelka      

7.  Nałokietniki      

8.  Koszulka      

9.  Rękawice      

10.  Kołnierz      

11.  Kask      

12.  Kij krótki      

13.  Kij długi      

14.  Torba 
hokejowa  

    

 
1. Zobowiązuję się do dbania o pobrany sprzęt oraz utrzymywania go w czystości i odpowiednim 
stanie technicznym.  

2. Zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za pobrany sprzęt. W przypadku 
zgubienia lub zniszczenia zobowiązuje się do pokrycia strat z tego wynikłych.  
 
 
Dębica, dnia ………………………………..    ………………………………………………………………  

Podpis osoby zainteresowanej lub opiekunów prawnych 
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