
 

*)niepotrzebne skreślić 

Oleśnicki Klub Hokejowy 
deklaracja członkowska 

 
Ja, niżej podpisany/a, deklaruję chęć przystąpienia do Oleśnickiego Klubu Hokejowego w 
charakterze *): 
 
 członka zwyczajnego 
 członka wspierającego 

 
Dane kandydata: 
 
Nazwisko:…………………………………………………… Imiona:………………………………………………………… 
 
Urodzony/a (data i miejscowość):………………………………………………… pesel:…………………………… 
 
Zamieszkały/a:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
kontakt tel.:………………………………………… e-mail:………………………………………………………………… 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu klubu, uiszczania składek 
członkowskich /dot. członków zwyczajnych/ w wysokości i trybie zgodnym z uchwałą władz 
klubu oraz zwrotu wydatków klubowych na szkolenie w przypadku zmiany barw klubowych 
bez zgody władz klubu. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą mailową na adres e-mail: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać e-mail) 

 
……………………, …………………………………………………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis kandydata. W przypadku osób niepełnoletnich czytelne podpisy 
rodziców / opiekunów prawnych *) 

 
 

 
 

KANDYDAT PRZYJĘTY NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO /WSPIERAJĄCEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU 

KLUBU NR ……………………………. Z DNIA ………………………………………………….. 

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU:  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 



 

*)niepotrzebne skreślić 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

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

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

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………. 

Tel. …………………………………………… e-mail:………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka*) danych osobowych 
gromadzonych na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych przez Oleśnicki Klub Hokejowy, 
organizowania imprez sportowych oraz udziału w imprezach sportowych, a także na 
potrzeby rozliczeń finansowych organizowanych zajęć i imprez sportowych oraz na 
przekazywanie tych danych instytucjom lub podmiotom związanym z finansowaniem lub 
organizacją zajęć lub imprez sportowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922). 
 
……………………… …………………………………………………………………..……………………………………. 

data, czytelny podpis uczestnika lub rodziców / opiekunów prawnych (w przypadku 
nieletnich*)) 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć oraz filmów z moim udziałem / udziałem mojego 
dziecka*) w materiałach reklamowych Oleśnickiego Klubu Hokejowego.  
 
……………………… …………………………………………………………………..……………………………………. 

data, czytelny podpis uczestnika lub rodziców / opiekunów prawnych (w przypadku 
nieletnich*)) 

 
 



 

*)niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

Dane kontaktowe rodziców / opiekunów prawnych dziecka: ……………………………………… 
imię i nazwisko dziecka 

 
Nazwisko:…………………………………………………… Imię:………………………………………………………… 
 
zamieszkały:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
kontakt tel.:………………………………………… e-mail:………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby 
prowadzenia zajęć sportowych przez Oleśnicki Klub Hokejowy, organizowania imprez 

sportowych oraz udziału w imprezach sportowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922). 

 

……………………, …………………………………………………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis 

 
Nazwisko:…………………………………………………… Imię:………………………………………………………… 
 
zamieszkała:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
kontakt tel.:………………………………………… e-mail:………………………………………………………………… 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby 
prowadzenia zajęć sportowych przez Oleśnicki Klub Hokejowy, organizowania imprez 

sportowych oraz udziału w imprezach sportowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922). 

 

……………………, …………………………………………………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis 


