Deklaracja
Członkowska
Aikido & Aikibujutsu

Shinkendo

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

-

-

Miejsce urodzenia:

..............................................................................................................
PESEL :
Adres zamieszkania:
ul........................................................ Kod pocztowy:................... Miasto.............................................
tel. kontaktowy: ......................................... email: ...............................................................................
Dane uzupełniające:
Wykształcenie ....................................................................................................................................
Nazwa ukończonej/ obecnej szkoły/ uczelni .................................................................................................................
Praca (firma/ stanowisko) ..............................................................................................................................................
Znajomość języków obcych ..........................................................................................................................................
Ukończone kursy, szkolenia ..........................................................................................................................................
Uprawiane do tej pory/ nadal sporty ..............................................................................................................................
Uprawiane sztuki walki ..................................................................................................................................................
PrzynaleŜność do innych organizacji związanych ze sztukami walki ...........................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczenie w treningach japońskich sztuk walki (Aikido & Aikibujutsu /
Shinkendo)
Ja...........................................................................................................................................
wyraŜam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego podopiecznego/ podopiecznej
(Imię i Nazwisko)................................................................................................................................
Data i podpis prawnego opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej ............................................................................
Ja niŜej podpisany(-a) ......................................................................................................... proszę o przyjęcie mnie
na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Sztuk Walki Shinbudokai. Stwierdzam, Ŝe znane mi są zasady
członkostwa w Stowarzyszeniu Sztuk Walki Shinbudokai, tym samym zobowiązuję się do postępowania zgodnie z
postanowieniami statutu przestrzegania uchwał, regulaminów i postanowień władz Klubu oraz dbanie o dobre imię
japońskich sztuk walki i samego Klubu.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego)
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926.
Dane te będą wykorzystywane i przetwarzane dla potrzeb Stowarzyszenia Sztuk Walki Shinbudokai.
KaŜdy ma prawo do przeglądania oraz aktualizacji swoich danych.
Data i podpis .................................................................................................................................................................
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Zdrowie:
Przebyte waŜne operacje i zabiegi ....................................................................................
Uszkodzenia ciała (złamania, zwichnięcia) ...................................................................................................................
Przebyte cięŜkie choroby ..............................................................................................................................................
Alergie ...........................................................................................................................................................................
Uczulenia na leki ...........................................................................................................................................................
Pobierana leki ...............................................................................................................................................................

Oświadczenie
Ja .......................................................................................................niŜej podpisany(-a) oświadczam, Ŝe mój stan
zdrowia pozwala na uprawianie Japońskich Sztuk Walki (Aikido & Aikibujutsu / Shinkendo) jako dyscyplin rekreacji
ruchowej. Nie posiadam wad układu krąŜenia, układu ruchu i innych schorzeń będących przeszkodą w treningu
w/w sztuk walki w ramach KSW Shinbudokai.
Data i podpis................................................................................................................................................................
Ja niŜej podpisany(-a) oświadczam, Ŝe ...................................................................................................................
posiada stan zdrowia pozwalający na uprawianie Japońskich Sztuk Walki (Aikido & Aikibujutsu / Shinkendo) jako
dyscyplin rekreacji ruchowej. Nie posiada wad układu krąŜenia, układu ruchu i innych schorzeń będących
przeszkodą w treningu w/w sztuk walki w ramach KSW Shinbudokai.
Data i podpis................................................................................................................................................................

Warunki Członkostwa:
1. Członkiem Klubu Sztuk Walki Shinbudokai moŜe być kaŜdy kto złoŜy prośbę o przyjęcie.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów
na podjęcie przez podopiecznego treningów w Klubie Sztuk Walki Shinbudokai.
3. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd.
4. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu opłat członkowskich”. Osoby nie
przestrzegające tegoŜ Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą zastać skreślone z listy członków Klubu.
5. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć sekcji, do której naleŜy. Osoby nie
przestrzegające tegoŜ Regulaminu mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach, a w
wypadku raŜącego naruszenia Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą być skreślone z listy członków
Klubu.
6. Członek Klubu zobowiązany jest do corocznego przedkładania Zarządowi o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do rekreacyjnego uprawiania Aikido & Aikibujutsu i Shinkendo.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze statutem.

Uchwała Zarządu nr
z dnia ..........................................
przyjęto w/w Osobę na członka Klubu Sztuk Walki Shinbudokai
i nadano nr członkowski ...............................................

......................................................
Podpis i pieczęć
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