
Załącznik nr 1.  

(miejscowość, data) 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NR  
 

DANE DZIECKA/PODOPIECZNEGO*:  

Nazwisko dziecka/podopiecznego*   

Imię dziecka/podopiecznego*   

Numer PESEL   

Data i miejsce urodzenia   

Adres zamieszkania   

Numer telefonu (jeśli posiada)   

    

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* (l):  

Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

Imię rodzica/opiekuna prawnego*   

Data urodzenia   

Nr telefonu komórkowego   

Adres e-mail   

    

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* (II)**: 
 

Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

Imię rodzica/opiekuna prawnego*   

Data urodzenia   

Nr telefonu komórkowego   

Adres e-mail   

 

 

1. Jako rodzic/opiekun prawny*, proszę o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego* do grona  

zawodników Klubu  Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie.  

2. Jednocześnie oświadczam, iż: 

a. znane mi są postanowienia statutu, regulaminu oraz cele i zadania Klubu; 

b. zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i 
postanowień władz Klubu, a także do pieczy nad tym, aby moje dziecko/podopieczny* 
poznało i stosowało postanowienia regulaminu adekwatnie do swojego wieku; 

c. zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych 
w Regulaminie  

UWAGA!: wysokość opłaty jest stała i płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca. Ilość 
dni wolnych bądź nieobecności zawodnika na treningach, nie ma wpływu na zmianę 
wysokości składki; 

d. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych i nie znam przeszkód 
zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego* w treningach sportowych i nie 
istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania przez moje dziecko/podopiecznego* ćwiczeń 
sportowych; 

e. w przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, złożymy „Deklarację Rezygnacji” wg wzoru 
oraz uregulujemy wszelkie należności wobec Klubu; 

f. moje dziecko/podopieczny* samodzielnie przybywa i wraca do domu po zajęciach i 
zawodach sportowych  /  upoważnionymi osobami do obioru mojego dziecka/podopiecznego* 
po zajęciach i zawodach sportowych są (należy podać imię i nazwisko oraz PESEL)*:  

 

• ……….…………………..….……….. 

• ……………………………………….. 

 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 



WYPEŁNIA ZARZĄD KLUBU: 

 

Uchwałą Zarządu Klubu nr …..….. z dnia…………....…… przyjęto ww. w poczet zawodników Klubu. 

 

 

 

 (miejscowość, data) (podpis członka Zarządu) 

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY 

TAK / NIE* 
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych j promocyjnych Klubu 
Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie, m.in. informacji o planowanych obozach sportowych, turniejach, 
walnych zebraniach członków stowarzyszenia, opłatach członkowskich. 

TAK / NIE* 
Wyrażam zgodę na przewóz mojego dziecka/podopiecznego* autokarem/busem, wynajętym przez 
Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie do przewozu na zawody, turnieje, imprezy, obozy sportowe, 
wycieczki, których dziecko będzie uczestnikiem. 

TAK / NIE* 
Jako rodzic/opiekun prawny* zobowiązuje się do wykonania okresowych (co 12 miesięcy) badań 
lekarskich swojego dziecka. 

TAK / NIE* 
Jako rodzic/opiekun prawny* mam świadomość ryzyka związanego z możliwością wystąpienia 
kontuzji, mimo najwyższej dbałości przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez prowadzących 
zajęcia. 

 ZGODY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

TAK / NIE* Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną z art. 13 RODO (załącznik nr 2). 

TAK / NIE* 

Zgodnie z art. 6 ust.l lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.l), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* w związku z przyjęciem go do 
grona zawodników Klubu, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka/podopiecznego*. 

TAK / NIE* 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* podczas treningów i 
zawodów sportowych organizowanych przez Klub oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na 
potrzeby organizacji przez Klub treningów i zawodów sportowych oraz działalności Klubu, poprzez 
umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). 

TAK / NIE* 

Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów 
fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka/podopiecznego*, 
utrwalonych podczas treningów i zawodów sportowych organizowanych przez Klub, jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) 
wyłącznie na potrzeby promocji Klubu oraz na potrzeby działalności Klubu. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie 
może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego* lub 
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego*. 

 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* (I): ………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* (II)**: ……………………………………………………………… 
 

* niepotrzebne skreślić 

**pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego rodzica lub opiekuna prawnego lub zgoda została uzyskana na odległość 

(oświadczenie jednego rodzica lub jednego opiekuna prawnego).  


