
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO SEKCJI SIATKÓWKA / JUDO / PŁYWANIE*
* niepotrzebne skreślić 

Imię i Nazwisko dziecka: ................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................  
Adres zamieszkania: .........................................................................................................  
Szkoła: ......................................................................................... Klasa: .......................... 

Telefony kontaktowe do rodziców: .................................................................................... 
Adres e-mail: ..................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę aby mój syn/córka uczęszczał/a na wybrane zajęcia sportowe, 
prowadzone przez UKS Mokotovia. 

TAK                                            NIE 

Oświadczam, że mój syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
zajęciach. 

TAK                                            NIE 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje regulamin uczestnictwa w zajęciach. 
(dostępny na stronie internetowej klubu: www.mokotovia.waw.pl) 

TAK                                            NIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami, formami oraz terminami płatności za 
zajęcia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
(dokumenty dostępne na stronie internetowej klubu: www.mokotovia.waw.pl) 

TAK                                            NIE 

http://www.mokotovia.waw.pl
http://www.mokotovia.waw.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki przez UKS Mokotovia 
z siedzibą w Warszawie (adres: ul.Woronicza 76/15, Warszawa) w celach związanych z 
działalnością klubu, w zakresie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania, szkoła, klasa, nr. tel., adres e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

TAK                                            NIE 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez UKS 
Mokotovia z siedzibą w Warszawie (adres: ul.Woronicza 76/15, Warszawa), zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 
r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  
Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest UKS Mokotovia z 
siedzibą w Warszawie (adres: ul.Woronicza 76/15, Warszawa). Każdej osobie, która 
podała dane przysługuje prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych 
danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. 

TAK                                            NIE 

Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną i filmową uczestnika zajęć prowadzonych 
przez UKS Mokotovia w celach związanych z działalnością klubu. 

TAK                                            NIE 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

data i miejsce 

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


