KLUB SPORTOWY FIGHT GYM RAFAŁ MURAT
al. Kraśnicka 102, 20-708 LUBLIN

Nr karty / wypełnia recepcja

Data rejestracji / wypełnia recepcja

Nazwisko córki/syna

Imię córki/syna

PESEL

URODZINY (dzień/miesiąc/rok)

Adres e-mail

Numer telefonu komórkowego

O FIGHT GYM dowiedziałem(am) się z / od

Preferowane Dni / Godziny Zajęć
DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania / ulica

Kod pocztowy

Miasto

Numer telefonu komórkowego ICE
(kontakt do osoby w razie nagłego wypadku)

Adres e-mail

Numer i seria dowodu osobistego

FIGHT GYM uznaje w/w dane za prywatne i poufne. W związku z tym ujawnienie przez Pana/Panią dane osobowe są przechowywane
w zabezpieczonym miejscu, a dostęp do nich ma wyłącznie ściśle określony personel. Dane te są używane wyłącznie w celu sprzedażny
naszych towarów i usług. FIGHT GYM oświadcza, ze nie ujawni żadnych danych osobowych osobom i firmom trzecim.
Oświadczam, ze córka/syn nie ma przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, a jej/jego stan zdrowia pozwala na trening wysokiej
intensywności. Jednocześnie informuje, iz przystępuje do niego na moją odpowiedzialność.
Zapoznałem/am się z Regulaminem FIGHT GYM oraz go akceptuje.
[ ] Wyrażam zgodę na udział córki/syna w treningach sportowych organizowanych przez Fight Gym, które odbywają się przy obiektach
sportowych KUL przy al. Kraśnickiej 102 w Lublinie w terminach i godzinach, o których jestem poinformowany/a.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z uczęszczaniem do FIGHT GYM, zgodnie z ustawa
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z pózn. zm.)
[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FIGHT GYM informacji o zakupionych usługach, przysługujących mi promocjach oraz informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z pózn. zm.)

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna Członka Klubu

Miejscowość, data, czytelny podpis doradcy klienta lub recepcji

