
 KLUB SPORTOWY „BuJuKan” 
 

Klub Sportowy „BuJukan” . 
Ul. Andersa 19/23 
42-500 Będzin 
Tel: 693-385-318 
aikido@bujukan.pl                                                      http://www.bujukan.pl 

Zarząd: 
Prezes – Mateusz Imiołek 
Wiceprezes – Alina Imiołek 
Wiceprezes – Mateusz Kordeusz 

 

 

Karta zgłoszeniowa: 

 
Imię  i nazwisko.................................................................................................................................... 

 
Data urodzenia...................................................................................................................................... 

Imiona rodziców ............................................................................................................................... 

 
Adres zamieszkania: ul. ....................................................................Kod pocztowy ........ -..................... Miasto................................... 

 
Telefon kontaktowy ....................................................................................  

 
 

Zdrowie: 

Przebyte operacje i zabiegi (jakie i kiedy )............................................................................................................................................. 
 

Uszkodzenia ciała ( złamania, zwichnięcia; jakie i kiedy ) .................................................................................................................... 
 

Przebyte ciężkie choroby (jakie i kiedy )............................................................................................................................................ 

 
Alergie....................................................................................................................................................................................................... 

 
Uczulenia na leki.................................................................................................................................................................................. 

 
Przyjmowane leki..;.............................................................................................................................................................................. 

 
Czy Pan/i choruje obecnie na którakolwiek z niżej wymienionych chorób (jeśli tak to proszę podać na jaką, od jak dawna i czy 

 
obecnie w związku z tą chorobą mogą wystąpić jakieś powikłania w wyniku wysiłku fizycznego); Migrena, Padaczka, Hemofilia, 

 
Cukrzyca, choroby układu krwionośnego, oddechowego, nerwowego itp................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................................................................

.. 
 

Data wypełnienia.............................................................................. Podpis..................................................................................... 

 

 
Pozwolenie na uczestnictwo w zajęciach osoby niepełnoletniej 

 
Ja.................................................................................................... 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach mojego/mojej podopiecznego/ej (imię i nazwisko ) 

 
Data i podpis prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej............................................................................. 
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Warunki uczestnictwa: 

1. O przyjęciu do sekcji decyduje instruktor. 
2. Uczestnikami zajęć mogą być  tylko osoby, które dostarczyły zgodnie z prawdą wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna. 
4. Składki za uczestnictwo w zajęciach nie obejmują ubezpieczenia NNW. 

5. Osoby, które nie opłaciły składki uczestnictwa w danym  miesiącu do 10 dnia miesiąca nie mają prawa uczestniczyć  w 
zajęciach do momentu  uregulowania pełnej opłaty. 

7. Osoby,  które nie opłaciły składki uczestnictwa przez okres 2 miesięcy mogą zostać przez instruktora skreślone z listy 

uczestników. 
8. Wysokość składek za uczestnictwo w zajęciach uzależniona jest od decyzji zarządu klubu sportowego BuJuKan. 

 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych  

Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 ). Wyrażenie zgody jest obowiązkowe, w przeciwnym razie zainteresowana osoba nie  

zostanie wpisana na listę uczestników zajęć. Dane będą  przetwarzane tylko do użytku wewnętrznego, każdy ma prawo do  

przeglądania oraz aktualizowania swoich danych. 

 

 

 

Data i podpis................................................................................................................ ........................... 


