
  

  

  

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 
 
 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

Imię i Nazwisko* Telefon kontaktowy* 

E-mail* Adres zameldowania lub tymczasowego pobytu* 

 
 

Dane adepta 

Imię i Nazwisko* Telefon  

Data urodzenia* Wiek 

 
Sekcja (Miasto)* Grupa wiekowa* 

 
* Pola obowiązkowe 
 
 

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich, dopuszczających moje dziecko do 
rekreacyjnego uprawiania samoobrony i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
2. Oświadczam, że stan zdrowia syna/córki w pełni pozwala jemu/jej na rekreacyjne uprawianie samoobrony i innych zajęć sportowo- 
rekreacyjnych. 
3. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie córki/syna od następstw wypadków, które mogą wystąpić w trakcie 
treningu, 
4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w wyniku treningu córka/syn może ulec kontuzji, oraz trwale utracić zdrowie. Jestem tego 
w pełni świadomy i godzę się na ten fakt, biorąc odpowiedzialność na siebie, 
5. Zobowiązuję się, że córka/syn całkowicie podporządkuje się zasadom bezpieczeństwa zajęć, a w szczególności wszystkim zaleceniom 
instruktora prowadzącego zajęcia, 
6. Zobowiązuję się, że córka/syn nie będzie rozpowszechniać nabytej wiedzy i umiejętności oraz nie będzie wykorzystywać jej w działaniach 
niezgodnych z prawem, 
7. Zezwalam na udostępnianie moich i córki/syna danych oraz informacji o uczestnictwie w treningach systemu Krav Maga, Policji i innym 
przedstawicielom prawa w Polsce, w przypadku zwrócenia się tych organów do nas z prośbą o udostępnienie w/w danych. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (NA MAXA sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Morcinka 
14B/1) w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości na tematy związane z treningami, wyjazdami, specjalnymi szkoleniami, 
ofertami i promocjami, których organizatorem jest NA MAXA sp. z o.o. Oświadczam, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych. Dane podaję dobrowolnie. 
9. Zgadzam się na publikowanie zdjęć oraz filmów reklamowych sporządzonych na regularnych treningach, szkoleniach, pokazach, imprezach 
integracyjnych, egzaminach, seminariach i innych okazjonalnych wydarzeniach organizowanych przez NA MAXA sp. z o.o. ; wykorzystujących 
mój wizerunek oraz syna/córki w celach pamiątkowych i reklamowych. Zrzekam się z czerpania korzyści majątkowych i innych materialnych 
z publikacji w/w materiałów, 
10. Zobowiązuję się, że syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach w wymaganym uniformie treningowym określonym na stronie internetowej 
www.junior.namaxa.org 
11. Zapoznałem(-am) się i przyjmuję do stosowania pełny Regulamin Klubu, który został mi przedstawiony w czasie elektronicznej 
rejestracji na stronie  
https://namaxa-tarnowskiegory.cms.efitness.com.pl/. 
12. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o braku możliwości wstępu na salę przez syna/córkę w przypadku nie dostosowania się 
do wyżej wymienionych warunków, 
13. Ja, niżej podpisany(-a), wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego córki/syna, której/którego dane podaję powyżej, w treningach izraelskiego 
systemu samoobrony Krav Maga. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Miasto, data                                                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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