GTT DIAMENT

GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE „DIAMENT”
62-200 Gniezno, ul. Bł. Jolenty 5 tel. 601 729 478, NIP. 7841987043, KRS 000007490
Adres do korespondencji: 62-200 Gniezno, ul. Bartnicza 10
e-mail: prezes@gttdiament.pl; sekretarz@gttdiament.pl
Konto: BZ WBK SA o/Gniezno 82 1090 1375 0000 0000 3702 1636

AKTUALIZACJA/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DANE OSOBOWE 20.... ROK
Nazwisko
Imie
Adres - ulica
adres
Kod pocztowy

Miejscowość
telefon

E-mail

data urodzenia
PESEL
Kategoria wiekowa

wiek

NR Licencji PZTri
Data wystawienia
licencji
Sekcja sportowa

Dane rodziców/opiekunów prawnych

(wypełnić dla osoby niepełnoletniej)

Ojciec/opiekun:imie ,
nazwisko

ojciec

Matka/
opiekun:imie,nazwisko

matka

telefon kontaktowy do
rodziców/opiekunów
E-mail

opiekun
opiekun

Oświadczenie/Zgoda :
Niżej podpisany:.......................................................................................................(zwanydalej:opiekunem*)
oświadcza, iż jest opiekunem prawnym małoletniego:
...........................................................................................................
(imię i nazwisko)

tj. ojcem*, matką*, opiekunem wyznaczonym przez sąd opiekuńczy*(niepotrzebne skreślić)

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego w zajęciach organizowanych przez GTT DIAMENT.

2)

Zapoznałem się ze Statutem i Regulaminami GTT DIAMENT i akceptuję treść ich postanowień.

3)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i małoletniego podanych w
formularzu, w tym wyrażam zgodę na powierzenie ich przetwarzania lub ich przekazywanie
podmiotom trzecim w celach związanych z organizowaniem pracy GTT DIAMENT.

4)

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
programu/projektu/do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości;

5)

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest GTT DIAMENT z siedzibą: ul. Bł.Jolenty 5,
62-200 Gniezno;

6)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GTT DIAMENT informacji związanych z działalnością klubu.

7)

Wyrażam nieodpłatną i bezterminową zgodę na rozpowszechnianie przez GTT DIAMENT,
wizerunku utrwalonego w trakcie zajęć i imprezach sportowych organizowanych przez GTT
DIAMENT oraz w imprezach, w których GTT DIAMENT bierze udział.

8)

Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w
dowolnym momencie.

9)

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w projekcie/programie/celach statutowych.

10) Oświadczam, że według jego wiedzy stan zdrowia małoletniego umożliwia małoletniemu udział w
zajęciach organizowanych przez GTT DIAMENT.
11) Zobowiązuję się do niezwłocznego skutecznego powiadomienia GTT DIAMENT ,
instruktorów/trenerów o chorobach, urazach, schorzeniach - uniemożliwiających lub
utrudniających małoletniemu udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez GTT
DIAMENT oraz w imprezach, w których GTT DIAMENT bierze udział.
12)

Składka członkowska jest płatna za miesiąc z góry do 10-go każdego
miesiąca i zobowiązuję się do terminowego opłacania składek.

13)

W razie rezygnacji z udziału w zajęciach GTT DIAMENT należy pisemnie
powiadomić Zarząd GTT DIAMENT.

…………………………..
Miejscowość i data

………………………………………..

Czytelny podpis uczestnika
(w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzica/prawnego opiekuna)

GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE „DIAMENT”
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, NIP. 7841987043, KRS 00007490, tel. 601 729 478, e-mail biuro@gttdiament.pl
Konto: BZ WBK SA o/Gniezno 82 1090 1375 0000 0000 3702 1636

