
     Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
FFeeddeerraaccjjaa  SSkkaauuttiinngguu  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

Znam i akceptuję charakter, cele i metody pracy Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Stowarzyszeniu. 
 
………….................................................................................................................. 

(nazwisko i imię) 

PESEL:..................................................................................................................... 
 
Zamieszkały(a):........................................................................................................ 
  
.................................................................................................................................. 
 
Tel kontaktowy(e): ................................................................................................. 
 
E-mail :................................................................................................................... 
 
Dane osoby(osób) które można zawiadomić w nagłych przypadkach: 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………… 
 
Tel:........................................................................................................................ 
 
- Deklaruję terminowe opłacanie rocznej składki organizacyjnej w wysokości i trybie ustalonym przez 
zarząd SHK „Zawisza” FSE. 
- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
deklaracji dla potrzeb SHK „Zawisza” FSE, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn.).  
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku związane z działalnością 
Stowarzyszenia. Zgoda dotyczy wszystkich form publikacji w materiałach Stowarzyszenia (w 
szczególności czasopism, ulotek, plakatów, kalendarzy, stron www) oraz w materiałach promujących 
Stowarzyszenie w mediach.  
 
Należę do: ............................................................................................................... 
 
….............................................................................................................................. 

(podać nazwę szczepu i hufca) 

 
 
Miejscowość i data: ……................................. Czytelny podpis:……………………………… 
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