
Uczniowski Klub Sportowy  
CONRAD  Gdańsk 

 
80-809 Gdańsk, Chałubińskiego 13,  NIP583-21-64-329 
Bank SANTANDER 65 1500 1171 1211 7004 5652  0000 

 

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU 

sekcja JUDO 
 

1. Nazwisko    ____________________________________________________________ 
 
2. Imię    ____________________________________________________________ 

 
3. Data i miejsce urodzenia  ____________________________________________________________ 

 
4. Adres zamieszkania ,  ____________________________________________________________ 

kod pocztowy 
    ____________________________________________________________ 

 
5. PESEL   _______________________________ 
 
6. Telefony kontaktowe /obojga opiekunów/ __________________________________________ 
 
7. Adres e-mail   ______________________________________________________ 
 
Ja, niżej podpisany deklaruję przystąpienie w poczet członków klubu. Stwierdzam, że znam  zasady 
działalności sekcji judo i regulamin opłacania składek członkowskich i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                          Podpis osoby pełnoletniej 
 

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy osób niepełnoletnich do 18 lat/ 
 
My, niżej podpisani wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki do UKS CONRAD Gdańsk. Jednocześnie 
stwierdzamy, że znamy zasady działalności sekcji judo, opłacania składek członkowskich i zobowiązujemy się 
do ich przestrzegania. 
Informujemy o przebytych szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                     Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 

 

Uchwałą Zarządu UKS Conrad Gdańsk z dnia  _________________               pieczątka i podpis 
przyjęty w poczet członków klubu. 
 

Uchwałą Zarządu UKS Conrad Gdańsk z dnia  _________________               pieczątka i podpis 
zwolniony z listy członków klubu. 



 
 
 

Oświadczenie 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych | danych osobowych mojego dziecka 
/niepotrzebne skreślić/ dla potrzeb wewnętrznych UKS CONRAD Gdańsk i instytucji, w których klub jest 
stowarzyszony, tj. Pomorski Okręgowy Związek Judo, Polski Związek Judo oraz w stowarzyszeniach 
międzynarodowych: Europejska Unia Judo oraz /EUJ/ oraz Światowa Federacja Judo /IJF/, PKOL. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku | wizerunku mojego dziecka /niepotrzebne skreślić/ 
występującego na fotografiach oraz materiałach wideo dokumentujących działalność stowarzyszenia. 
Przyjmuję do wiadomości, że materiały te będą przetwarzane w celach promocji UKS CONRAD Gdańsk. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska | imienia i nazwiska mojego dziecka 
/niepotrzebne skreślić/ na liście zawodników i na liście rankingowej UKS CONRAD Gdańsk i w instytucjach 
stowarzyszonych. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 
 
`4. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności RODO w UKS CONRAD Gdańsk s. judo. 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 
`5. Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (e-mail, sms) informacji i ofert szkoleniowych UKS 
CONRAD Gdańsk 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Gdańsk, dnia __________________________   __________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 



Regulamin opłat składek członkowskich sekcji judo UKS CONRAD Gdańsk 
 

UKS CONRAD Gdańsk jest stowarzyszeniem sportowym o statusie OPP, prowadzącym działalność 

w zakresie szkolenia olimpijskich dyscyplin sportowych m.in. JUDO. UKS Conrad jest członkiem Polskiego 

Związku Judo i Pomorskiego Okręgowego Związku Judo. 

1. Każdy zawodnik po opłaceniu składki ma prawo do korzystania z treningów w ilości wskazanej przez 

trenera UKS CONRAD Gdańsk odpowiednio do stopnia zaawansowania, po ustaleniu planu 

treningowego. Składka członkowska zawiera opłatę wszystkich licencji sportowych klubu, trenerów 

i zawodników potrzebnych do startu w zawodach sportowych.  

2. Składka członkowska opłacona na rzecz sekcji judo NIE JEST opłatą za zajęcia.  

3. Koszt jednorazowego wejścia na trening bez opłaconej składki członkowskiej wynosi 40 zł. 

4. W grupach naborowych, w przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn losowych, zajęcia można 

odrobić w innych lokalizacjach. 

5. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest każdego roku we wrześniu i jest ważna do 30.09. każdego 

kolejnego roku. 

6. Wysokość składki członkowskiej na rok szkolny 2020/21 

• 1200 zł opłata jednorazowa roczna 

• 700 zł opłata semestralna 

• RODZEŃSTWO 1900 zł opłata roczna 

• RODZEŃSTWO 1200 zł opłata semestralna 

• Jeżeli dziecko uczęszcza 1 x w tygodniu (grupy naborowe) – opłata roczna 700 zł 

• Jeżeli dziecko uczęszcza 1 x w tygodniu (grupy naborowe) – opłata semestralna 450 zł 

Wpłata na konto bankowe: Bank Santander 65 1500 1171 1211 7004 5652 0000 

Przelew na konto sekcji judo UKS CONRAD tytułem: 

Imię i nazwisko dziecka, miejsce gdzie dziecko uczestniczy w zajęciach (Chełm, Orunia, Matarnia, 

Morena, Ujeścisko). 

7. Termin płatności składek :  

• Do 30.10.każdego roku opłata składki rocznej lub semestralnej 

• Do 31.01. każdego roku opłata składki za II semestr 

Uwaga! 

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w bieżącym roku dopuszcza się opłatę miesięczną 

wysokości 200 zł (dotyczy tylko grup naborowych, rozpoczynających szkolenie oraz dzieci/zawodników po 

jednym roku szkolenia).  

 Informujemy także, że z powodu obecnej sytuacji mogą nastąpić okresy przerwania treningów w 

danej lokalizacji ze względu na możliwość zamknięcia szkoły na okres 10-14 dni kwarantanny lub dłuższy 

zgodny z zarządzeniami sanepidu.  

 We wszystkich lokalizacjach przy wejściu do szkoły obowiązuje noszenie maseczki przy przejściach 

przez przestrzeń wspólną szkoły na obiekt sportowy, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły i na salę 

treningową oraz zakaz wejścia Rodziców do szkoły. Zawodnicy przychodzą 15 min przed treningiem. Grupę 

treningową odbiera i odprowadza do wyjścia trener. 

__________________________ 
                                                            Podpis osoby pełnoletniej, albo 
                                 Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 


