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 Oświadczam, iż syn/córka może uczestniczyć w zajęciach
judo/funny judo i brak jest jakichkolwiek ku temu
przeciwskazań, które uniemożliwiałyby mu/jej na
uczestniczenie w tych zajęciach. W przypadku zaistnienia
ograniczeń niezwłocznie poinformuję o tym Zarząd Klubu
(na piśmie) i trenera prowadzącego grupę.
 Zobowiązuję się, do odbierania dziecka po zajęciach.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dziecka zawartych w niniejszej deklaracji wyłącznie na
potrzeby realizacji celów statutowych KS Yawara zgodnie z
RODO.
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
dziecka w publikacjach klubu zgodnych z działalnością
statutową klubu .
 Akceptuję regulamin składek .
 Ponadto zapoznałam/em syna/córka z regulaminem zajęć
(Regulamin DOJO).
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Kartę prosimy oddać trenerowi prowadzącemu zajęcia. Wypełnienie
niniejszej karty jest akcesem wstąpienia do klubu oraz warunkiem
umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
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