
Stowarzyszenie „ TAEWO” Klub Wschodnich Sportów Walki 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Imię (uczestnika/członka) .................................................................................................. 

nazwisko................................................................................................................................... 

data urodzenia........................................................PESEL ........................................................................ 

adres z kodem............................................................................................................................................. 

imię i nazwisko (rodzica/opiekuna niepełnoletniego członka) ………………………………………………………….……… 

telefon.....................................................................e-mail ......................................................................... 

Niniejszym wyrażam wolę wstąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

„TAEWO”  Klub Wschodnich Sportów Walki 

* Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia statutu Stowarzyszenia „TAEWO „ KWSW  

   oraz zasady płatności i regulamin członkostwa (czytaj: www.taewo.pl). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz użycie zdjęć/ filmów z wykorzystaniem 

mojego/dziecka* wizerunku (w formacie foto/video itp.) na potrzeby promocyjne stowarzyszenia. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka* danych osobowych dla celów związanych z Uczestnictwem  

   w Stowarzyszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) 

Data, podpis ……………………………………………… 

Deklarację przyjęto w dniu.................................................. …………….…………………………………………………………… 

(podpis członka Zarządu przyjmującego deklarację) 

 

W dniu ..................................... Zarząd Stowarzyszenia „TAEWO „ Klub Wschodnich Sportów Walki, 

działając na podstawie § 11  statutu, uchwałą nr..................................................  zdecydował  o przyjęciu 

ww. w poczet członków zwyczajnych.  

 

ZGODA OPIEKUNA USTAWOWEGO 
NA CZŁONKOSTWO W „TAEWO” KLUB WSCHODNICH SPORTÓW WALKI 

 

Ja niżej podpisany ojciec/matka / opiekun prawny …………………………………………………………………… 
                                     (  Imię i nazwisko dziecka)  
wyrażam zgodę na członkostwo w/w w „TAEWO” Klub Wschodnich Sportów Walki.  

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań natury zdrowotnej do uprawiania przez  
 

……………………………………………………………………………………………. TAEKWON – DO/KICKBOXINGU/AKRO 
                                                 ( imię i nazwisko  dziecka) 

     Data, podpis…….………………………………………………………….. 
         Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, czytelny podpis   



Każdy członek klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania składki członkowskiej przez cały okres 

przynależności klubowej (patrz tabela) SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W KLUBIE TAEWO 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W KLUBIE TAEWO 

 
* Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach - składka jest stała i bezzwrotna. 
Zajęcia, które zostały opuszczone ćwiczący może odrobić w innym, dogodnym dla siebie terminie                 
(także w innej lokalizacji). 
* Składkę wnosi się do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry przelewem na konto klubu TAEWO KWSW  
Bank Pekao S.A. rach nr 88 1240 6250 1111 0000 4590 6190 
* Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e-mail 
do biura klubu (za potwierdzeniem zwrotnym). 
Więcej informacji na stronie www.taewo.pl.             Data, podpis  …….………………………………………………………….. 

   

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 
MIESIĘCZNA 

         210 zł 2xtyg.i wiecej 
150 zł 1 xtyg 

Dla osób uczęszczających 2x w tyg. więcej 
Dla osób uczęszczających tylko 1 raz w tyg. 

SKŁADKA OPEN 
(TKD, KICKBOXING, BJJ, AKRO) 

260 

Dla osób trenujących Taekwon-do i 
chcących rozwijać się i poszerzać swoje 
umiejętności dodatkowo w Kickboxingu, 
BJJ czy AKRO AIR - akrobatyce) 

WPISOWE jednorazowe 50 zł Jednorazowa wpłata w dniu zapisu 

składka podtrzymująca 100 zł 

Przy zapisie w połowie miesiąca. 
Na wypadek choroby trwającej 4 i więcej 
tygodni lub innej dłuższej nieobecności 
(wcześniej zapowiedzianej). 

SKŁADKA WAKACYJNA 
(łącznie za lipiec i sierpień) 

210 zł 

To składka członkowska obejmująca okres 
wakacji. Wpłata w wysokości po 105 zł za 
każdy miesiąc (lipiec, sierpień), którą należy 
dokonać najpóźniej w czerwcu - jest 
obowiązkowa. 

ulga rodzinna 
"na 2 i 3 dziecko" 

 

• pierwsze dziecko (100 %)     

• drugie dziecko (-25%) 

• trzecie dziecko (-63%) 
• kolejne (składka członk.roczna) 

 
 

1x 210zł 
1x 180zł 
1x 150zł 

1x 210 zł na cały rok 

Przy jednym dziecku uczęszczającym na 
treningi rodzeństwo ma ulgę: 
•pierwsze dziecko płaci 100% składki 
członkowskiej 
•drugie dziecko ma ulgę -30zł składki 
członkowskiej 
•trzecie dziecko ma ulgę -60zł składki 
członkowskiej 
•każde kolejne dziecko opłaca 
jednorazowo składkę członkowską w 
wysokości 210 zł za cały rok z góry. 

składka członkowska  
"CZARNYCH PASÓW" 

150 zł 

Dla członków klubu posiadających stopień I 
Dan i wyżej (czarny pas).OBOWIĄZUJE 
przez 10 miesięcy w roku. UWAGA! 
Obowiązuje tylko wtedy, gdy jest płacona 
w terminie. 
Za nieopłacenie w terminie obowiązuje standardowa 
składka członkowska 210 zł 

składka członkowska dla 
„ZASŁUŻONYCH” 

210 zł za cały rok 

Dla członków klubu posiadających stopień 
min. I Dan i wyżej, trenujących dłużej niż 12 
lat, którzy nie raz osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe, byli /są reprezentantami kadry 
narodowej, regularnie reprezentują barwy 
Klubu Taewo i dbają o jego  dobre imię. 
Płatna jednorazowo. 

http://www.taewo.pl/


 

DEKLARUJĘ UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH: 

 

 TIGERSY  1xtyg  w SP…………. 

TIGERSY 2xtyg i więcej w SP…………… 

 

 Taekwon-do 1xtyg w SP………….. 

Taekwon-do 2xtyg i więcej w SP………… 

 

 Kickboxing 1xtyg w SP. 307 

Kickboxing 2xtyg w SP.307 

 

 BJJ 1xtyg w SP.307 

 

 AKRO AIR 1xtyg 1,5h w SP.307 

 

 OPEN 

 

 

 

 

Data, podpis  …….………………………………………………………….. 

 

 

 

 



W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że: 

1. Stowarzyszenie (czyt. klub sportowy) „Taewo” Klub Wschodnich Sportów Walki w Warszawie przetwarza Pani/Pana/ 
dziecka/ wychowanka/ dane osobowe w związku z przynależnością do klubu sportowego TAEWO KWSW. 

2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes TAEWO KWS, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez 
członków Zarządu, trenerów oraz księgowego. 

OŚWIADCZENIE  
ZAWODNIKA, RODZIACA, PRWNEGO OPIEKUNA 

 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. przetwarzane przez klub TAEWO KWSW dane osobowe członków klubu TAEWO KWSW oraz kandydatów na członków 
klubu TAEWO KWSW pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 

2. podanie danych osobowych klubowi TAEWO KWSW jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania 
członkostwa w klubie TAEWO KWSW. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie 
TAEWO KWSW. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z 
rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu TAEWO KWSW albo z wystąpieniem z klubu TAEWO KWSW; 

3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – ewaryst@taewo.pl 
4. dane osobowe mojego dziecka/wychowanka/ moje*: 

a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, 

b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu TAEWO KWSW 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
(nie są przetwarzane w celach handlowych) w tym Polskich Związków Sportowych, do których klub należy. 

c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu TAEWO KWSW, a także po ustaniu 
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów 
Administratora – przez czas ich realizacji, 

d. będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu/projektu/do celów statutowych, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości; 

e. mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
programu/projektu/celów statutowych ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. 

5. Wyrażam zgodę na udział/na udział mojego dziecka* w szkoleniu w ramach programów dofinansowania szkolenia 
sportowego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży czy zawodników kadr wojewódzkich/narodowych. Oświadczam 
jednocześnie, że dziecko nie posiada/nie posiadam* przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w programie szkolenia. 

6. zgadzam się na przekazywanie tych danych Biurze Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy,  Ministerstwu Sportu i Turystyki, 
Urzędowi Marszałkowskiemu, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji programu 
szkolenia. 

7. wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jako opiekun prawny mojego 
dziecka*/wychowanka*/moich danych osobowych* w bazie danych Polskiego Związku Taekwon-do, która będzie ich 
administratorem. 

8. przysługuje mi prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących dziecka*/ wychowanka*/ moich* danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 

9. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub TAEWO KWSW dotyczących dziecka/wychowanka/ moich* danych 
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/zawodnika* oraz podpis …..…………………………………………………………………… 

                     Miejscowość, data …….………….………………………….. 

*niepotrzebne skreślić (w przypadku zawodnika niepełnoletniego, podpisuje rodzic/opiekun prawny)  


