
DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

OYAMA  
Polska Federacja Karate  

Członek OYAMA International Karate Federation i Polskiej Federacji Karate  
30-384 Kraków, ul. Szuwarowa 8/6,  tel. (12) 6435083 

www.oyama-karate.pl 

Wypełnij czytelnie drukowanymi literami! 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
( nazwisko)                                                                      ( imię )                                                 (dzień, miesiąc i rok urodzenia) 

............................................................................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania z kodem pocztowym)                                                                                            (numer PESEL) 

................................................................................................................................................................................................................................                                  
(e-mail)                                                                                                                   numer telefonu kontaktowego,  
                                                                                            (w przypadku dziecka- numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego)                                          

1. Proszę o przyjęcie mnie do OYAMA Polskiej Federacji Karate zgodnie z § 12, ust.2 i § 15 statutu  
    OYAMA PFK.  
2. Wpłacam składkę za sezon szkoleniowy 2017/ 2018 w wysokości 25 zł. 
3. Zobowiązuję się do przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń władz OYAMA PFK. 
4. Przeczytałem, zrozumiałem i zobowiązuję się przestrzegać „Regulamin uczestnictwa w treningach”.  
5. Oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału                             
    w zajęciach karate. 
6. W oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DZ.U. Nr 133, poz.883)   
    wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie  
    do celów związanych z uprawianiem Oyama karate. 
7. Wyrażam zgodę, na rozpowszechnianie mojego wizerunku, związanego z przynależnością     
    do OYAMA PFK do celów reklamowych i promocyjnych Oyama karate. Z tego tytułu nie będę  
    przedstawiał/ła żadnych roszczeń finansowych i zrzekam się wszelkich roszczeń do swojego wizerunku.  
    Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym. 

...................................................         dnia ........................ 2017/2018      ............................................... 
             miejscowość                                                                                                                       podpis uczestnika zajęć                                                                                                                                                                                                                                  

  
   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach Oyama karate i członkostwo w OYAMA Polskiej 
Federacji Karate. Potwierdzam powyższe dane i akceptuję w/w warunki. W oparciu o ustawę o ochronie 
danych osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U.Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i wykorzystanie w/w danych osobowych wyłącznie do celów związanych z uprawianiem 
Oyama karate.  

                                                                       
                                                                                                         ........................................................................................................................ 
                                                                                                  podpis rodzica lub opiekuna prawnego w  przypadku niepełnoletniego  
                                  
                                                                                                          Zarząd OYAMA PFK                                                                       
                                                                                                     
 ......................................................................................                                          ...........................................................................                        
 podpis i pieczęć nagłówkowa organizatora zajęć karate                                                        podpis potwierdzający przyjęcie  

   

http://www.oyama-karate.pl

