Golfowy Klub Sportowy
Sand Valley Golf Club
www.sandvalley.pl

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………

data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:
ulica

……………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość ………………………………………………………. kod pocztowy …….....................
kraj

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

tel.

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

e-mail:

…………………………………………………

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Golfowego Klubu Sportowego
„SAND VALLEY GOLF CLUB”.
Oświadczam, że znany mi jest statut i regulamin Klubu i zobowiązuję się do ich
przestrzegania oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
Podstawą do przyjęcia w poczet członków SVGC będzie: złożenie deklaracji członkowskiej,
uiszczenie składki członkowskiej ustalonej przez stowarzyszenie i podjęcie decyzji
o przyjęciu w poczet członków przez zarząd SVGC.
Wpłaty należy dokonać na konto: PKO BP O/Elbląg : 42 1020 1752 0000 0802 0187 5376
Proszę zaznaczyć „X” rodzaj wybranego członkostwa:
- indywidualne
- młodzieżowe (do 25 lat)
- junior (do 18 lat)

SVGC
Polski Golf
Razem
opłata członkowska 200 PLN + 150 PLN = 350 PLN
opłata członkowska
40 PLN + 40 PLN = 80 PLN
opłata członkowska
10 PLN + 20 PLN = 30 PLN

………
………
………

Uwaga: opłata za sezon tj. od 01.04 do 31.03 następnego roku.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Sand Valley Golf Club z siedzibą przy
ul. Sand Valley 23, 14-400 Rzeczna
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia SVGC
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku (zdjęcia, materiały
filmowe) w materiałach promocyjnych (tablica klubowa, internet) klubu SAND VALLEY GOLF
CLUB.
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.
Miejscowość i data …………………………………………….
Decyzja Zarządu SVGC:

Podpis ………………………………………………………

