
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Gliwice, dnia …………………………. r.  
 
Ja, niżej podpisany/a…………………………………………..………………… proszę o przyjęcie mojej/go córki/ syna  
………………………………………………………………………………………………. na członka Klubu Tańca Sportowego 3 
ARTE ARENA GLIWICE.   
 
Dane osobowe dziecka:   
Imię i nazwisko córki/ syna …………………………………………………………………………………………..……………………..   
Data urodzenia i nr PESEL dziecka ……………………………………………………………………………..………………………..   
Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………….………...   
Nr Tel. kontaktowego rodzica/ prawnego opiekuna …………………………………………………………………………..  
Ważne informacje dot. zdrowia …………………………………………………………………………….…………………………….   
 
Oświadczam, iż znane są mi postanowienia regulaminu i zobowiązuję się do aktywnego  
i systematycznego uczestnictwa. 
1. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojej/go córki/ syna w  
zajęciach tanecznych.  
2. Niniejsza Deklaracja podpisywana jest na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy  
dostarczyć  pisemną  rezygnację  do  Instruktora    lub  wysłać  rezygnację  na  maila 
npatek@arenagliwice.com 
3. Zobowiązuję się do zakupu karnetu w Klubie Sportowym 3 Arte celem udziału w treningach.  
4.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z Regulaminem Klubu Sportowego 3 Arte Arena Gliwice. 
5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Klub  jest równoznaczna z  wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów 
prawnych.  
6. Wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystywanie przez Klub fotografii oraz wideo  z  wizerunkiem  
mojego  dziecka  zrobionych  podczas  zajęć  tanecznych,  szkoleń,  turniejów  tańca, w  celach  
informacyjnych,  reklamowych  i  marketingowych  w  formie  cyfrowej i analogowej z zastrzeżeniem 
zachowania zasad etyki i estetyki.  
7. OŚWIADCZAM WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY, ŻE MÓJ SYN. MOJA CÓRKA NIE MIAŁ/ŁA 
STYCZNOŚCI Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ WIRUSEM SARS-CoV-2, NIE PRZEBYWA NA KWARANTANNIE ORAZ 
NIE ZNAJDUJĘ SIĘ POD NADZOREM EPIDEMICZNYM PSSE. 
8. Administratorem danych osobowych jest Arena Operator Sp. z o.o. (ul. Bojkowska 59C, 44-100 
Gliwice). Wszelkie dane na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności 
RODO oraz na stronie internetowej pod adresem www.arenagliwice.com. 
 

……………………………………………………………..  
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)   

 
Wyrażam  zgodę  na  udział  mojej/ego  córki/  syna  w  treningach  oraz  zawodach  sportowych  
reprezentując  Klub Sportowy 3 Arte Arena Gliwice i  jednocześnie  oświadczam,  że  moje  dziecko  nie  
posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wysiłku fizycznego.   
 

……………………………………………………………..  
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)   

 


