
*- niepotrzebne skreślić 

 
Deklaracja  przystąpienia do Klubu 100 „Ruchu” Chorzów 

 
............................................................................................................................................................................................................................. 
 
Zamieszkały/a (siedziba) w .................................................................., ul. ................................................................................ 
 

PESEL/REGON …………..................................................................  nr dowodu osobistego/NIP …………………………................................... 
 
adres e-mail: ............................................................................... nr telefonu:  ................................................................................. 
 

§1 

1. Uczestnik Klubu 100 (zw. dalej również „Programem”) deklaruje chęć uczestnictwa w Klubie 100 na 
12 miesięcy i zobowiązuje się wpłacać co miesiąc kwotę ................................... do 10 dnia każdego 
miesiąca.  

2. Niniejsza deklaracja  upoważnia Uczestnika Programu do  członkowstwa w Klubie 100 „Ruchu” 
Chorzów do dnia ………………. r.  przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa 
w Klubie 100 „Ruchu” Chorzów na 3 miesiące przed końcem jej obowiązywania, członkowstwo 
zostanie automatycznie przedłużone na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
§2 

Deklaracja jest wydawana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla uczestnika Programu 
i „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie. 
 

§ 3 

Wszelkie zmiany dotyczące członkostwa w Klubie 100, jednostronne oświadczenia woli związane z jej 
wykonywaniem, a także jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
z zastrzeżeniem § 2 ust.9.  Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Deklaracji, w zakresie dotyczącym 
oświadczeń. 

§4 

1. Uczestnik programu wyraża zgodę /* nie wyraża zgody /* na umieszczenie i przetwarzanie jego 
danych osobowych na stronie internetowej, kalendarzach lub innych materiałach informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących działalności Klubu 100.  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę /* nie wyrażam zgody /* na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez „Ruch” Chorzów S.A. w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Podanie 
danych jest dobrowolne. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo 
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na otrzymywanie w formie e-mail (oraz 
sms) informacji handlowych pochodzących od „Ruchu” Chorzów S.A. zgodnie z ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

 
Forma płatności: 

 Pobranie z karty 
 Polecenie zapłaty z rachunku 
 Dobrowolna forma płatności na rachunek Fundacji „Ruchu” Chorzów o numerze: 75 8437 0002 

0020 0215 8107 0001 ( Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach). 
 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulaminu Klubu 100 „Ruchu” Chorzów. 
 
…………………………………….…………..               …………………………………………… 
      Uczestnik programu                                        Opiekun z ramienia „Ruchu” Chorzów 
 

            
Data wypełnienia: ………………………………. 

Załącznik: 
Regulamin uczestnictwa w Klubie 100 „Ruchu” Chorzów 


