
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 …………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
 
 Ja, niżej podpisany(a)  ……………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie na członka 
zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego  Sportteam w wybranym pakiecie członkowskim: 
 
[  ] standard  - zawiera standardowe  zniżki klubowe, roczna opłata członkowska wynosi 36zł (3zł miesięcznie) 
 
[  ] premium - zawiera wyższe zniżki klubowe, roczna opłata członkowska wynosi 72zł (6zł miesięcznie) 
 

 
……………………………………………………………………………….. 

(podpis)   
Dane Osobowe 
1. Imię i nazwisko   ………………………………………………………………………. 
2. Data urodzenia   ………………………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania  ………………………………………………………………………. 

4. Uprawiana dyscyplina sportu ………………………………………………………………………. 

                                      

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu, a w przypadku 
zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie 
Zarząd Klubu. 
2. Zobowiązuję się do regulowania składek członkowskich oraz innych opłat związanych 
z przynależnością do danej sekcji w UKS Sportteam 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych UKS Sportteam.  
 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:  
............................................................................................................................................. 
czytelny podpisy rodzica lub opiekuna prawnego 
 
Nr telefonu / e-mail: ............................................................................................................. 
 
 

Uchwałą Zarządu  
z dnia………………………………. 

Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu 
 
 

………………………………………. 
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa) 

 
 
 
 
 



REGULAMIN CZŁONKA KLUBU 
 

1.  Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjno-sportowych oraz treningów prowadzonych przez UKS  
     Sportteam zobowiązani są do wypełnienia i posiadania w UKS Sportteam karty członkowskiej. 
2. Członkowie UKS Sportteam Członek UKS Sportteam zobowiązuje się sumiennie uczestniczyć w  
    treningach prowadzonych przez UKS Sportteam w wybranej sekcji sportowej i w miarę możliwości  
    aktywnie uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez UKS Sportteam. 
3. Członek UKS Sportteam zobowiązuje się przestrzegać regulaminów sekcji sportowej w której  
    treningach uczestniczy oraz regulaminów obiektów sportowych na których odbywają się treningi. 
4. Członkowie UKS Sportteam mają pierwszeństwo w udziale na zorganizowane imprezy UKS  
    Sportteam m.in. wyjazdy letnie i zimowe - Sportowiska, zgodnie z informacją zawartą w ofercie  
    imprezy. 
5. Członek zwyczajny UKS Sportteam wypełniając deklarację członkowską ma prawo wyboru pakiety  
    członkowskiego warunkującego wysokość rocznej opłaty członkowskiej oraz określającego zniżki na  
    wybrane świadczenia w UKS Sportteam 
6. Zniżki przysługują tylko zadeklarowanemu członkowi Klubu Sportteam na usługę,  świadczenie  z  
    tabeli zniżek, które będzie przez niego wykorzystywane. Zniżka nie może być przekazana innym  
    osobom.  
 

Rodzaj zniżki 
PAKIET CZŁONKOWSKI 

STANDARD PREMIUM 
Zniżka na organizację  
imprezy urodzinowej 30zł 80zł 

Zniżka na wyjazdy "Zimowe Sportowiska" 30zł 80zł 
Zniżka na wyjazdy "Letnie Sportowiska" 30zł 80zł 
Zniżka na wyjazd "Majówka" 30zł 80zł 
Zniżka na klubowe stroje sportowe  
Zniżka na udział w zawodach pływackich 5zł 20zł 

Zniżka na sprzęt sportowy (zakupy powyżej 100zł) kupowany przez 
klub 5zł 10zł 

Zniżka na sprzęt rekreacyjny (zakupy powyżej 100zł) kupowany przez 
klub 5zł 10zł 

Zniżka na udział w zawodach tenisowych 5zł 10zł 
Zniżka na udział w zawodach pływackich 5zł 10zł 
Zniżka na wyjazdowy "Plecak przygody" 5zł 10zł 

 
7. Składka członkowska obejmuje okres od  1 września 2020 do 31 sierpnia 2021. 
8. Składkę członkowską należy opłacić w czasie 3 dni od chwili podpisania deklaracji członkowskiej 
    na konto dowolnej sekcji sportowej UKS Sportteam tytułem: "Składka członkowska w roku  
    szkolnym 2020/2021 za IMIĘ i NAZWISKO" 
9. Uczestnicząc w zajęciach organizowanych w kilku sekcjach sportowych UKS Sportteam nie ma  
    konieczności wypełniania więcej niż jednej deklaracji członkowskiej. 
10. Składkę członkowską rozlicza się w  jednej wpłacie, bez możliwości opłaty miesięcznej lub  
    semestralnej.  
11. Składka członkowska nie ulega obniżeniu - jest stała (zgodnie z wybranym pakietem) i obowiązuje  
     w okresie od 1.09.2020 do 31.08.2021r. , bez względu na okres podpisania deklaracji  
     członkowskiej, przystąpienia do zajęć organizowanych przez UKS Sportteam.   
12. Brak opłaty składki członkowskiej uniemożliwia udział w zajęciach sekcji UKS Sportteam 
13. Członkowstwo w Klubie Sportteam ustaje z dniem 31.08.2021 lub w chwili złożenia pisemnej  
      rezygnacji z członkowstwa w Klubie Sportteam. Przedłużenia członkowstwa można dokonać z  
      dniem 1.09.2021 wypełniając nową kartę członkowską. 
 
 
Data i czytelny podpis: ................................................................................................................... 


