
 
Deklaracja Członkowska 

rok szkoleniowy 2023 
 

ŚLĄSKIE CENTRUM KARATE TSUNAMI 
& 

SEKCJA/DOJO……………………………………….. …… 
 Proszę wpisać miejsce treningu 

 

Prosimy bardzo o wypełnienie deklaracji drukowanymi literami  
 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………..  

 

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

 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

 

4. Telefon kontaktowy oraz: tel.………………………...………………………………… 

 

5. Szkoła …………….………………………………………………………………………… 

 

6. Zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem Uczestnictwa w treningach karate Tsunami. 

 

7. Zobowiązuje się do przestrzegania statutu, regulaminów i innych zarządzeń władz klubu. 

 

8. Członek klubu zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w treningach/zajęciach. 

 

9. Członek klubu zobowiązuje się do systematycznego opłacania składek klubowych      
     każdo razowo przed treningiem (obowiązuje w roku szkoleniowym 2023) 

 

a. 30 zł za każdy trening w tygodniu - trening płatny gotówką przed treningiem (od 
poniedziałku do soboty w dowolnej sekcji)      

 

10. Członkowie klubu mogą za zgodą instruktora korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych  

      zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 

 

…………………………………           ………………………………… 

miejscowość dnia                        podpis uczestnika zajęć 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowo - rekreacyjnych karate Tsunami 

i oświadczam, iż niema przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania rekreacyjnego karate 

Tsunami  

 

…………….………………………………… 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

 

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

Imię i nazwisko* 

 

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

Adres zamieszkania 

 

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

Seria i nr dowodu osobistego 

 

 

Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie 

mojego wizerunku przedstawionego na fotografii (fotografiach) wiązanych z promocja Karate tsunami 

= Śląskie Centrum Karate Tsunami/Polska Akademia Karate i Samoobrony Andrzej Kaczmar   

 

 

 

Zgody tej udzielam Śląskiemu Centrum Karate Tsunami/Polskiej Akademii Karate i Samoobrony 

Andrzej Kaczmar   

– wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania; 

– utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną, 

– rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, a także 

jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie). 

 

 

 

.................................................................... 
czytelny podpis wyrażającego zgodę 

 

 

 
miejscowość ……................................., dnia ....................................... 

 

*W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY 


