_________________________________________________________________________

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SKI ACADEMY DEMO TEAM POLAND
SEZON 2021/2022
Proszę wypełnić czytelnie lub najlepiej komputerowo

…………………………………………………………………………………………...
(nazwisko, imię)

…………………………………………………………………………………………...
(dzień, miesiąc, rok urodzenia)

…………………………………………………………………………………………...
(adres zamieszkania z kodem pocztowym)

…………………………………………………………………………………………...
(adres e-mail)
(numer telefonu kontaktowego)

______________________________________________________________________
Ski Academy Demo Team Poland
email: info@demoteam.eu
Ul. Czarnoleska 44M 58-500 Jelenia Góra
Tel. 0048 607462038
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Oświadczenia osoby ubiegającej się o członkostwo:
A. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Szkoły Narciarskiej Ski Academy Demo Team Poland z siedzibą w Jeleniej.
B. Oświadczam, że znany jest mi regulamin Ski Academy na sezon 2021/2022 i zobowiązuję się go przestrzegać.
C. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach
sportowych, w tym zajęciach nauki (doskonalenia) jazdy na nartach jak i udziału w innych formach aktywności sportowej,
organizowanych przez Ski Academy lub organizowanych przez inne podmioty, w których wzięcie udziału umożliwi mi Ski
Academy. O wszelkich powstałych po dniu złożenia deklaracji członkowskiej przeciwwskazaniach zdrowotnych Szkołę
Narciarska Ski Academy natychmiast powiadomię.
D. Wpłacam jednorazową, roczną składkę Ski Academy zawierającą: opłatę za szkolenie narciarskie. Składka w wysokości 1700
PLN, zostanie wpłacona w całości do dnia 10.12.2017r. na konto bankowe.
E. Przeczytałem/am, zrozumiałem/am i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Ski Academy (załącznik do deklaracji).
Warunki uczestnictwa w zajęciach są mi znane i przyjmuję do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
F. W oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.2017r. (Dz.U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w Ski
Academy. Wyrażam także zgodę na publikację zdjęć i filmów z zajęć/treningów/zawodów i imprez szkolnych na stronach
Ski Academy: www.demoteam.eu,
facebook https://www.facebook.com/skiacademypoland ,
instagram https://www.instagram.com/skiacademypoland/
oraz youtube https://www.youtube.com/c/SkiAcademyDemoTeamPoland

Data: ………………………………………….. r.

……………………………………………..
(podpis uczestnika zajęć)

Wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka do Szkoły Narciarskiej Ski Academy i jego udział w zajęciach narciarskich.
Potwierdzam powyższe dane i akceptuję w/w warunki. W oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych dnia 29.08.1997r.
(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie w/w danych osobowych wyłącznie
do celów związanych z uczestnictwem w w/w Szkole Narciarskiej Ski Academy Demo Team Poland.

………………………………………….…………………………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego)
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Ski Academy Demo Team Poland
email: info@demoteam.eu
Ul. Czarnoleska 44M 58-500 Jelenia Góra
Tel. 0048 607462038
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