
DEKLARACJA ZAWODNIKA/BENEFICJENTA
Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl (KRS : 0000581264)

Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa

Ja niżej podpisany/a zgłaszam chęć uczestnictwa w programach sportowych, rekreacyjnych i innych
Stowarzyszenia  Sprawniejsi.pl,  z  Siedzibą  w  Nieznanowicach  i  proszę  o  przyjęcie  mnie  w  poczet
zawodników/beneficjentów Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Zaświadczam i zaręczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem jestem fizycznie i umysłowo
zdolny do uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnym. Przyjmuję do wiadomości,
że  warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  (w  przypadku  zajęć  sportowych)  organizowanych  przez
Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl, jest posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

Rozumiem, że podczas zawodów i zajęć treningowych mogę być narażony/a na kontuzje i urazy, a
moja niepełnosprawność nie wyklucza mnie z rywalizacji sportowej.

Wyrażając zgodę na uczestnictwo w roli zawodnika i zezwalam Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl (tak
w czasie trwania zawodów, jak i w każdym późniejszym czasie) na używanie mojej podobizny, nazwiska,
głosu,  słów  w telewizji,  radio,  prasie  i  innych  środkach  masowego  przekazu  i  w  każdej  innej  formie
stosowanej w celach reklamy i promocji Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl / lub zbierania funduszy na cele
Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl. 

W rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
deklaruje reprezentowanie wyłącznie Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Dane osobowe zawodnika/beneficjenta*

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

PESEL

Stopnień niepełnosprawności

Numer orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności

Numer telefonu kontaktowego

Chcę uczestniczyć w zajęciach**

Adres e-mail***

................................................................................................................................... 
Data i czytelny Podpis zawodnika/opiekuna (w przypadku zawodnika niepełnoletniego*
Zawodnik przyjęty w poczet zawodników Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl Sekcji: 

................................................................................... w dniu .............................. 

..................................................................... 
Podpis Prezesa Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

*** wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o działalności Stowarzyszenia Spraniejsi.pl
** proszę o wpisać dyscyplinę sportową (lekkoatletyka, siatkówka na siedzęco, inna – jaka ?) tereapia zajęciowa lub 
szkolenia.

Dane osobowe, umieszczone w deklaracji, będą używane i przetwarzane jedynie przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl,
Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, telefon 514 350 310

*Jako zawodnik wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów funkcjonowania Stowarzyszenia
Sprawniejsi.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,

poz. 926 z późn. zm.).


