Światowa Organizacja Shorinji Kempo (WSKO)
Polska Organizacja Shorinji Kempo (POSK)
: kontakt@shorinjikempo.pl

: shorinjikempo.pl

….………..........….………...……......……………………………
miejscowość i data

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Światowej Organizacji Shorinji Kempo (WSKO)
oraz do Polskiej Organizacji Shorinji Kempo (POSK)

Ja, niżej podpisany/a

………………………………………………………………………...............……………………....……………..
imię i nazwisko

data urodzenia………...............…/……........…/……........…
rok

miesiąc

obywatelstwo...............……………………....……………..

dzień

ulica……………..……..............…........………/nr domu…............…/nr mieszkania…............…/kod…….................…
miejsce zamieszkania

niniejszym ubiegam się o członkostwo w Polskiej Organizacji Shorinji Kempo (dalej
POSK) oraz w Światowej Organizacji Shorinji Kempo (dalej WSKO) w celu podjęcia
praktyki Shorinji Kempo.
Jeśli zostanę przyjęty do Organizacji, zobowiązuję się do przestrzegania statutu,
zarządzenia, regulaminu, pozostałych aktów prawnych, instrukcji, zaleceń i innych
dokumentów WSKO, a także statutu, aktów prawnych, wskazówek i innych dokumentów dotyczących polityki POSK. Akceptuję także przewidziane w wymienionych
wyżej dokumentach konsekwencje w przypadku ich nieprzestrzegania.
Jestem świadomy/a, iż członkostwo w Shorinji Kempo wiąże się z
uczestnictwem w wymagających treningach fizycznych i oświadczam, iż nie mam
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych lub fizycznych do uczęszczania na zajęcia
treningowe oraz nie ukrywam żadnych chorób mogących mieć wpływ na moje
zdrowie, a także współuczestników zajęć, na dowód czego dołączam aktualne
zaświadczenie wystawione przez stosownego lekarza, zgodnie z posiadaną
specjalizacją, potwierdzające dobry stan zdrowia i dopuszczające mnie do udziału w
treningach.
Oświadczam również, iż ponoszę całkowite ryzyko związane z uczestnictwem w
zajęciach oraz iż zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do: POSK, WSKO lub
innych uczestników treningów, z tytułu choroby lub kontuzji doznanych podczas
treningów bądź w związku z trenowaniem Shorinji Kempo, o ile szkody nie wynikną
z umyślnej działalności tych podmiotów.

Ponadto zobowiązuję się, aby w żadnym przypadku bez zgody WSKO:
a nie używać symbolu lub logo „Shorinji Kempo”;
○
b nie prowadzić zajęć oraz nie wykorzystywać materiałów dydaktycznych i rekla○
mowych zawierających nazwy technik lub materiały szkoleniowe „Shorinji
Kempo”;
c nie prowadzić zajęć oraz nie wykorzystywać materiałów dydaktycznych i rekla○
mowych „Shorinji Kempo” w oficjalnych strojach (dogi) itp.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na:
1 przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji człon○
kostwa przez Stowarzyszenie „Polska Organizacja Shorinji Kempo” z siedzibą w
Krakowie, ul. Wysłouchów 33/5, 30-611 Kraków, Polska jako Administratora
danych osobowych – (administrator: Jacek Kogut mail: kog1@poczta.fm) w
celu związanym z ubieganiem się o przynależność do Polskiej Organizacji
Shorinji Kempo oraz Światowej Organizacji Shorinji Kempo. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;
2
○ publikację mojego wizerunku w wydawnictwach klubu, w fotorelacjach w
mediach (prasie i telewizji), na portalach i stronach internetowych;
3 zamieszczanie zdjęć w galerii;
○
4 reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, banerach oraz mate○
riałach promocyjnych.

…………….....................…………………………………........………………
czytelny podpis osoby składającej deklarację

Numer telefonu

………….........................…………………….....................................…………..............…………

E-mail (nieobowiązkowo)

………….........................…………………….....................................…………..............…………

*

Niepotrzebne skreślić

