
Wzór deklaracji jest naszą wyłączną wartością intelektualną, chronioną Ustawą Prawo autorskie i nie może być wykorzystywany bez naszej wiedzy i zgody w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. 

Karate Goju Ryu Shuseikan Poland 
 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
 

A. 
Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego do Karate Goju Ryu Shuseikan Poland. Zobowiązuję się do 
przestrzegania postanowień Statutu klubu, uchwał Zarządu klubu, etycznego zachowania oraz sumiennego 
wypełniania obowiązków członka zwyczajnego klubu i regularnego opłacania składki członkowskiej. 
 
.........................................dnia ........................... r.                                  

(miejscowość) 
……………………………………………………………………..……............................................. 

 (własnoręczny czytelny podpis przyjmowanego / rodzica / opiekuna) * 

 

B.       DANE OSOBOWE 
 

1. Nazwisko   ………………………............................................................................................... 

2. Imię   ………………………............................................................................................... 

3. Data, miejsce ur., PESEL ……………………… .............................................      ...................................... 

4. Adres zamieszkania  ………………………............................................................................................... 

5. Adresy e-mail   ……………………….........................      ................................................................ 

6. Nr telefonów   ……………………….........................      ................................................................ 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdują w Polityce Prywatności pod adresem www.karategojuryu.pl/polityka-prywatnosci/. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego* wizerunku mojego dziecka* w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, 
billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w  sieciach 
telefonii komórkowej oraz w Internecie. 

Niniejszym potwierdzam, iż świadomie zapoznałem się z informacjami przekazanymi w klauzuli informacyjnej oraz Polityce Prywatności  
i zgadzam się z ich postanowieniami. 

……………..……............................................. 
 (własnoręczny czytelny podpis przyjmowanego / rodzica / opiekuna) * 

 
C.     OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w treningach przeze mnie / mojego dziecka* na warunkach 
określonych przez Karate Goju Ryu Shuseikan Poland oraz oświadczam, że mój* stan zdrowia mojego dziecka* 
pozwala na uprawianie karate, a w szczególności nie jestem / dziecko nie jest * chory(e) na padaczkę, nie 
posiada(m) trwałego uszkodzenia kręgosłupa. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia poinformuję o tym 
osobę prowadzącą zajęcia nawet, jeżeli moja wiedza o aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą 
lekarską. Każdorazowo na żądanie władz klubu, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć opinię lekarza. 
 
Jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń, jakie wiążą się z uprawianiem sztuki walki karate i nie będę rościć pretensji wobec klubu, jego 

władz i prowadzących zajęcia w przypadku ewentualnego uszczerbku na  swoim*  zdrowiu lub życiu  mojego dziecka*. 
 

……………..……............................................. 
 (własnoręczny czytelny podpis przyjmowanego / rodzica / opiekuna) * 

 

D.      DECYZJA ZARZĄDU 
 

………………………………… Uchwałą Zarządu .................................. nr …………….… z dnia ......................... r. 
został(a) przyjęty(a) / nie przyjęty(a)* na członka zwyczajnego do Karate Goju Ryu Shuseikan Poland. 

 

................................................. 
 (podpis)   

 

………………………………… Uchwałą Zarządu .................................. nr …………….… z dnia ......................... r. 
został(a) skreślony(a) z listy członków zwyczajnych Karate Goju Ryu Shuseikan Poland. 

 

................................................. 
 (podpis)   

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: jeżeli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej, wszelkie podpisy i oświadczenia składa rodzic lub prawny opiekun. 
 



Wzór deklaracji jest naszą wyłączną wartością intelektualną, chronioną Ustawą Prawo autorskie i nie może być wykorzystywany bez naszej wiedzy i zgody w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. 

KARTA INFORMACYJNA CZŁONKA KLUBU 
 

STOPNIE UCZNIOWSKIE 
 

Stopień Data egz. Stopień Data egz. Stopień Data egz. Stopień Data egz. 

9 KYU  9 I KYU  9 II KYU  9 III KYU  

8 KYU  8 I KYU  8 II KYU  8 III KYU  

7 KYU  7 I KYU  7 II KYU  7 III KYU  

6 KYU  6 I KYU  6 II KYU  6 III KYU  

5 KYU  5 I KYU  5 II KYU  5 III KYU  

4 KYU  4 I KYU  4 II KYU  4 III KYU  

3 KYU  3 I KYU  3 II KYU  3 III KYU  

2 KYU  2 I KYU  2 II KYU  2 III KYU  

1 KYU  1 KYU  1 II KYU  1 III KYU  

STOPNIE MISTRZOWSKIE 
 

Stopień Data egz. 

1 DAN  

2 DAN  

3 DAN  

4 DAN  

5 DAN  

6 DAN  

7 DAN  

8 DAN  

9 DAN  

10 DAN  

 

PEŁNIONE FUNKCJE 
 
1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

6. ………………………………………. 

7. ………………………………………. 

 

INNE INFORMACJE 


