
Piekary Śląskie dn. _____________________ 
 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA SZTUK WALKI SHINBUDOKAI 
(załącznik nr 1 do DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ) 

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

           
P E S E L  

 
za zgodą matki/ ojca/ opiekuna prawnego: 
 
Nazwisko i imię:             
ul.:             
kod:    miejscowość:      telefon:    

           
P E S E L  

 

Oświadczam, że: 

Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rekreacyjnych zajęciach 
Aikido & Aikibujutsu / Shinkendo / Eskrima i w przypadku pojawienia się przeciwskazań 
zobowiązuję się do poinformowania o tej okoliczności niezwłocznie. 
 
 
_______________________________   _______________________________   
Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego (powyżej 16 roku życia)    Data, Czytelny podpis członka zwyczajnego lub opiekuna prawnego 

 
 
Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o: 

a. przeciwskazaniach dla udziału w zajęciach rekreacyjnych Aikido & Aikibujutsu / Shinkendo 
/Eskrima, 

b. ryzyku sportowym związanym z udziałem w zajęciach rekreacyjnych Aikido & Aikibujutsu / 
Shinkendo / Eskrima, które akceptuję. 

 
2. W pełni zrozumiałam/em informacje przekazane podczas rozmowy. Zapewniono mi nieograniczone 

możliwości zadawania pytań i na wszystkie zadane pytania udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień w 
sposób satysfakcjonujący i wyczerpujący. Po zapoznaniu się z treścią tego oświadczenia i rozmowie 
wyjaśniającej spełnione zostały wszelkie moje wymagania co do informacji na temat: przebiegu zajęć 
rekreacyjnych Aikido & Aikibujutsu / Shinkendo / Eskrima oraz możliwym ryzyku sportowym 
związanym z udziałem w tych zajęciach. 

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



 
 
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 


