
Piekary Śląskie dn. _____________________ 
 
 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

DLA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA SZTUK WALKI 
SHINBUDOKAI 

 
Nazwisko i imię:             
ul.:             
kod:    miejscowość:      telefon:    

           
P E S E L  

 
 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE: 
 
Znajomość języków obcych:          

Praktyczna znajomość sztuk walki:          
Przynależność do innych Stowarzyszeń Sztuk Walki / Klubów Sportowych:     
              
 Odbyty kurs pierwszej pomocy:          
 
za zgodą matki/ ojca/ opiekuna prawnego: 
 
Nazwisko i imię:             
ul.:             
kod:    miejscowość:      telefon:    

           
P E S E L  

 
Proszę̨ o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI 
oraz Regulaminem opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Sztuk Walki SHINBUDOKAI i 
zobowiązuję się przestrzegania postanowień Statutu oraz wszelkich uchwał stanowionych przez organy 
Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI, a także do postępowania z poszanowaniem kultury 
dalekowschodnich sztuk walki i Stowarzyszenia.  

 
 
 
 
 
             
Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego (powyżej 16 roku życia)     Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego lub opiekuna prawnego 

 

 

 



 
Warunki Członkostwa:  

1. Członkiem Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI może zostać każda osoba powyżej 16 roku życia, która złoży 
prośbę o przyjęcie w poczet członków.   

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są̨ do przedstawienia pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów w 
przedmiocie wyrażenia zgody na wstąpienie do Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI i na udział w zajęciach 
rekreacyjnych Aikido & Aikibujutsu, Shinkendo oraz Eskrima.  

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie 
uchwały.  

4. Każdy członek Stowarzyszenia Sztuk Walki SHINBUDOKAI zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu 
opłacania składek członkowskich”. Osoby nie przestrzegające tego Regulaminu decyzją Zarządu Stowarzyszenia 
mogą̨ zostać́ skreślone z listy jego członków.  

5. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć sekcji, do której należy. Osoby 
nie przestrzegające tegoż Regulaminu mogą ̨ nie zostać́ dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach, a w wypadku 
rażącego naruszenia Regulaminu decyzją Zarządu Stowarzyszenia mogą̨ być skreślone z listy jego członków.  

6. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do corocznego przedkładania Zarządowi Stowarzyszenia 
zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań́ zdrowotnych do udziału w zajęciach 
rekreacyjnych Aikido & Aikibujutsu, Shinkendo oraz Eskrima oraz niezwłocznej informacji o zaistnieniu przeciwwskazań 
do udziału w zajęciach. 

7. Każdy członek Stowarzyszenia Sztuk Walki zobowiązany jest do postepowania zgodnie ze Statutem.  

 

 

Uchwała Zarządu nr:  z dnia     przyjęto w/w Osobę na członka zwyczajnego Stowarzyszenia 

Sztuk Walki SHINBUDOKAI i nadano nr członkowski      

 

 

           
     Podpis i pieczęć 

 
 

           
     Podpis i pieczęć 

 
 

          

     Podpis i pieczęć 

 
 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE członek zwyczajny wyraża dobrowolną zgodę na: 
• Kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia/ zmiany terminu treningu 
• przetwarzanie moich danych osobowych w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Sztuk Walki SHINBUDOKAI 
 
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści ww. danych oraz o prawie do ich poprawienia, aktualizacji, 
uzupełnienia i usuwania. 
 
 
 
____________________________________    ____________________________________ 
Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego (powyżej 16 roku życia)     Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego lub opiekuna prawnego 


