
Deklaracja członkowska zawodnika 
 
 

Imię…………………………………………………………………….. 

Nazwisko……………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………… 

Numer PESEL…………………………………………………………… 

Nr licencji………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania………………………………………………………… 

Numer telefonu………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………. 

 

Zgłaszam akces do Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku i akceptuję jego 
założenia oraz zasady działania określone w statucie 

 
Oświadczenie 

 
ja niżej podpisany…………………………………………………………………….. udzielam zgody Towarzystwu 
Koszykówki Młodzieżowej z siedzibą we Włocławku przy ulicy Chopina 12 na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wizerunku w ramach działań statutowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez upoważnionego moich danych osobowych i 
wizerunkowych dla celów weryfikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wizerunku, i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 WE w zakresie: 
gromadzenia dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia. 
Zostałam/em poinformowany o przysługującym mojej osobie prawu dostępu do tych danych 
osobowych i wizerunkowych, edytowania, usuwania, ograniczania przetwarzania, prawie 
wniesienia sprzeciwu oraz prawie do przenoszenia danych. Jestem poinformowany również o 
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Moje dane będą przechowywane przez czas 
ważności deklaracji członkowskiej. Administratorem danych jest Towarzystwo Koszykówki 
Młodzieżowej KRS - 0 0 0 0 28 86 0 2. 
 
 
 
Podpis i data…………………………………………………………………………….. 

(zawodnika) 
 
 

Podpis i data………………………………………………………………………. 
rodzica– opiekuna prawnego 



Wyciąg z Regulaminu TKM 
 

§1 
 

1.  Uzyskanie statusu zawodnika TKM następuje po wniesieniu jednorazowej opłaty 

wpisowej po wcześniejszym złożeniu stosownej pisemnej deklaracji. 

2. Przyjęcie do klubu wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 

50 zł oraz wnoszeniem comiesięcznych opłat o których mowa 2 regulaminu. 

§2 

 

1. Opłaty miesięczne od zawodnika są stałe niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz 

faktycznych obecności na zajęciach i wynoszą 75 zł miesięcznie. 

2. Opłata szkoleniowa wnoszona jest miesięcznie od 0 1. 0 9 do 3 0. 0 6 każdego roku, ale 

może być opłacona także jednorazowo za dłuższy okres. 

3. Opłaty miesięczne wnoszone są na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc z wyjątkiem września, gdzie opłata może być wniesiona do końca miesiąca. Za 

datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto TKM. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie zawodnik nie zostanie dopuszczony do 

uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości i okazania dowodu opłaty 

u trenera. 

5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku 

Zarząd Klubu może: 

a. odroczyć termin wniesienia opłaty miesięcznych, 

b. zmniejszyć wysokość opłat, 

c. całkowicie zwolnić z opłat 

§3 

 

1. O wysokości opłat za udział zawodników w turniejach oraz obozach sportowych 

decyduje Zarząd TKM w drodze uchwały. 

 

Konto: 57 1140 2004 0000 3202 7625 5530 


