
 
UKS „Hachi Judo” 

Z siedzibą w Warszawie ul. Pustola 34a/23,  01-107 Warszawa 
NIP. 5272927268 Regon 385862938 

www.hachi-judo.pl 
 
 

 

………………………., dnia….…………… 

 

Deklaracja członkowska – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hachi Judo” 

Ja niżej podpisany(a) Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków UKS ”Hachi Judo”. Jednocześnie stwierdzam, że 

znany mi jest statut klubu i zobowiązuje się do wypełnienia wynikających z niego obowiązków członka klubu. 

 

Dane personalne zawodniczki/zawodnika 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………….. 

4. Nr pesel  ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Szkoła/przedszkole…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………..………………………………….. 

(podpis) 

 

Przyjęto w/w na członka klubu 
…………………………………………….. 

                 Podpis trenera lub prezesa klubu 

 

 
ZGODA I OŚWIADCZENIE 

 
1.  Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna ……………………………………………………………………………………… 
                       (Dane personalne dziecka) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                             (nr PESEL i adres zamieszkania dziecka) 

w zajęciach judo prowadzonych w ramach UKS” Hachi Judo”. 
2. Niniejsze oświadczenie i zgoda jest ważna na czas nieokreślony. 
3. Wyrażam zgodę i akceptuję program treningowy realizowany w ramach treningów, jakie będzie odbywać moje dziecko. 
4. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach judo, dziecko powinno 
posiadać wykupione ubezpieczenie lub zobowiązuję się do wykupienia ubezpieczenia poprzez klub. 
5. Wyrażam zgodę na wyznaczanie przez trenera ewentualnego zastępstwa w treningach przez innego upoważnionego 
trenera do prowadzenia zajęć judo. 
6. Zostałam/em poinformowana/y przez trenera o możliwości uzyskania od niego kompleksowych informacji na temat 
postępów treningowych mojego dziecka oraz programu treningowego w ramach prowadzonych zajęć judo. 
7. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o konieczności przeprowadzenia stosownych badań lekarskich 
ustalających zdolność psychofizyczną mojego dziecka w zajęciach judo. 
8.UKS” Hachi Judo” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe mogące zdarzyć się na treningach, obozach, zawodach. 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Klubu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hachi Judo” i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania.   www.hachi-judo.pl/dokumenty 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Polityki RODO Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hachi Judo”. 
www.hachi-judo.pl/politykaprywantności 
11. Deklaracja jest ważna przez cały okres uczęszczania na zajęcia judo w Klubie, aż do chwili pisemnej rezygnacji. 

 
………………………………………………………………………..           …..………………., dnia ……………… 
( Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 



Regulamin uiszczania składek członkowskich za zajęcia judo w UKS”Hachi Judo” 
Składki należy wnosić do 10 dnia miesiąca. 

 

Wysokość składek członkowskich 1 osoba 2 osoby 3 osoby 

Za 1 trening w tygodniu 100zł 170zł 240zł 

Za 2 treningi w tygodniu 140zł 240zł 340zł 

Za 3 treningi i więcej w tygodniu 170zł 280zł 400zł 

W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza dwójka lub trójka rodzeństwa na różną ilość zajęć w tygodniu, składka 
wynosi sumę składek z danej kolumny podzielonej przez ilość osób. Np. jeśli dwójka z rodzeństwa ćwiczy 3 razy w 
tygodniu, a trzecie dziecko 2 razy w tygodniu to składka wynosi (400zł+400zł+340zł) : 3 osoby= 380zł. 

Roczna składka członkowska w wysokości 50zł/1 rok-płatna z pierwszą składką miesięczną 

Składka wakacyjna wynosi 30zł za cały okres wakacyjny. Należy ją uiścić wraz ze składką czerwcową. Jest to 
składka związana z bieżącą działalnością Klubu. 

b) Opłatę należy uiścić:  

  Przelewem na konto Klubu. ING 58 1050 1012 1000 0090 3222 0908 
          W tytule wpłaty należy napisać: Składka członkowska za dany miesiąc, Imię i nazwisko zawodnika/czki, 
imię i nazwisko trenera prowadzącego. Np. Składka członkowska MAJ, Jan Kowalski, trener Piotr Nowak. 

(proszę o dokładnie takie tytułowanie przelewów) 
c) W przypadku, gdy w miesiącu odbędzie się mniej niż połowa treningów, opłata wynosi połowę stawki.  
d) Ze względu na stałe koszta, jakie ponosi Klub, bez względu na ilość treningów, w których uczestniczy dziecko, 
informujemy, że nie będzie odliczeń za nieobecność podczas zajęć. 
e) W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc, będzie pobierana stała opłata 20 zł, gwarantująca rezerwację 
miejsca w grupie. 
f) W przypadku rezygnacji z zajęć po pierwszym treningu opłat nie pobieramy.  
g) O rezygnacji z zajęć należy poinformować Klub telefonicznie, lub u trenera prowadzącego zajęcia, w 
przeciwnym wypadku nadal będzie pobierana opłata (pkt f) 

 
……………………………………………………………………………    ……………………, dnia ……………………… 
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

……………………………………………………………………………                       
(adres zamieszkania) 
 

……………………………………………………………………………      
(nr. Aktualnego telefonu kontaktowego)  
 
……………………………………………………………………………………….                   
Adres email (pierwsza droga przekazywania informacji)  
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, zawodów, 

obozów i uroczystości organizowanych przez UKS”Hachi Judo” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na materiałach promocyjnych. 

 

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

( imię/imiona i nazwisko dziecka,) 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.); 
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 
 

 

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

  (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 


