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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
sekcja …………………………………………..
Imię: …………………………………………………………………………….. Nazwisko: ……………………………………………………………………..
Data urodzenia: ……………………………………………………………. PESEL: ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………..
Przedstawiciel ustawowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………



Proszę o przyjęcie mnie/mojego dziecka (podopiecznego)* na członka zwyczajnego Akademii Karate Tradycyjnego w Niepołomicach,
dalej AKT Niepołomice. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) w treningach Karate Tradycyjnego.*



Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się ze Statutem AKT Niepołomice, Regulaminem Członkostwa AKT Niepołomice, zasadami
etyki obowiązującymi w Karate Tradycyjnym, zamieszczonymi na stronie internetowej http://karatedo.krakow.pl i zobowiązuję się do ich
przestrzegania/przestrzeganie ich przez moje dziecko (podopiecznego)*, a także do przestrzegania uchwał i zarządzeń władz AKT
Niepołomice oraz opłacania składki członkowskiej.



Oświadczam, że jestem zdolny/moje dziecko (podopieczny) jest zdolne* do udziału w treningach Karate Tradycyjnego, nie są mi znane
żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie/moje dziecko (podopiecznego)* z udziału w treningach. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym AKT Niepołomice, instruktora
prowadzącego treningi.



Oświadczam, że mam świadomość ryzyka sportowego i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas udziału w treningach Karate
Tradycyjnego, w tym pomimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności odniesienia obrażeń ciała, urazów fzycznych.



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (podopiecznego)* utrwalonego w formie
fotografi lub zapisu wideo oraz udzielam AKT Niepołomice nieodpłatnej licencji, nieograniczonej terytorialnie i czasowo na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wizerunku, w tym techniką
drukarską, poligrafczną, reprografczną, zapisu magnetycznego, komputerowego, optycznego, techniką analogową,
światłoczułą lub cyfrową, wszelkimi technikami video lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z wizerunku
lub jego fragmentów; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach;
2) zapisywanie wizerunku, jego części lub fragmentów w pamięci komputerów, pamięci typu flashl, dyskach i innych nośnikach
wszelkich rozmiarów, na serwerach, w sieciach, internecie, intranecie, extranecie;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy oraz nieodpłatne rozpowszechnianie egzemplarzy, udostępnianie do korzystania;
4) w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony w pkt 3 - publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
do celów informacyjnych, marketngowych i promocyjnych AKT Niepołomice, w tym jego publikacji w materiałach promocyjno–
reklamowych w prasie, na stronach internetowych, serwisach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w przekazach
telewizyjnych.



Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z Klauzulą Informacyjną RODO AKT Niepołomice, zamieszczoną na stronie internetowej
http://karatedo.krakow.pl.

Miejscowość ..………………………………................... data ..………………………………................... podpis ..………………………………................…
1) opcjonalnie,
* niepotrzebne skreślić.

Adnotacja AKT Niepołomice
Zarząd AKT Niepołomice przyjmuje/odmawia przyjęcia* …………………………………………………………………………. na członka zwyczajnego
Akademii Karate Tradycyjnego w Niepołomicach.
Miejscowość ..………………………………................... data ..………………………………................... podpis ..………………………………................…

