
Regionalny Klub Kyokushin Karate Konin - Królowej Jadwigi 59, 62-502 Konin, tel./fax: 63 2450559, tel. kom.: 601 594 261 

 

 
 

www.karate.konin.pl 

Miejscowość ...........................................   Data ............................ 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

 
Ja, niżej podpisany(a) ...................................................................................................... ........................................... 

proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego w sekcji Regionalnego Klubu Kyokushin Karate Konin 

znajdującego się w ................................................................................................................ (Golina, Konin, Słupca, Zagórów). 

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu 

klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 

 

............................................................................................................. 
(własnoręczny podpis osoby składającej deklarację członkowską) 

Dane Osobowe: 

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

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

3. PESEL   ............................................................................................................................ 

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

4. Numer telefonu oraz e-mail ............................................................................................................................ 

5. Szkoła (wypełnia tylko osoba niepełnoletnia) ............................................................................................................................ 

Informacje Dodatkowe: 

1. Grupa krwi   ............................................................................................................................  

2. Uczulenia, alergie lub inne choroby przewlekłe: 

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

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

 

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów  

(proszę wypełnić w przypadku nie ukończenia 18 roku życia przez osobę składającą deklarację członkowską) 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Zajęć Sportowych prowadzonych przez Regionalny Klubu 

Kyokushin Karate Konin. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka (wychowanka) jako członka Klubu w tych 

zajęciach sportowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

Imię i nazwisko    ............................................................................................................................ 

Numer telefonu oraz e-mail ............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................. 
(własnoręczny podpis rodziców lub prawnych opiekunów osoby składającej deklarację członkowską) 

 

 

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ...................................................... przyjęto w/w osobę na członka zwyczajnego  

Regionalnego Klubu Kyokushin Karate Konin 

 

............................................................................................................. 
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa Regionalnego Klubu Kyokushin Karate Konin) 

 

 
Informujemy, że, wszystkie dostarczone przez państwa reprodukcje podobizny, stworzone w dowolny sposób oraz wszystkie reprodukcje podobizny wykonane w związku 
z treningami, pokazami, obozami, zawodami, szkoleniami itp. mogą być wykorzystywane w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, – choć nie wyłącznie – do 
celów reklamowych, promocyjnych, na kasetach wideo, w filmach, telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji, 
ale tylko i wyłącznie na potrzeby Regionalnego Klubu Kyokushin Karate Konin oraz Kyokushinkan. Żadne dane oraz reprodukcje państwa podobizny nie będą 
udostępnianie osobom trzecim. 


