
        STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ - KLUB SPORTOWY      

                           „PCIMIANKA” PCIM 

                     1302 Pcim 32-432, strona: www.szkolka.pcimianka.pl 
                                        

                         DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
          przynależności do Klubu Sportowego Pcimianka Pcim 
                                                
 

Dane Osobowe Członka Klubu (dziecka):                             Dane rodzica/prawnego opiekuna: 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………..........  Imię i nazwisko.................................................................... 

2. Data urodzenia……………………………………..............  Adres zamieszkania............................................................. 

3. M-ce urodzenia…………………………………….............   Nr Telefonu......................................................................... 

4. Adres zamieszkania…………………………………........... E-mail.................................................................................. 

5. PESEL..............…………………………………….... ….....  

_______________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie rodziców 

 

 Jako prawny opiekun, proszę o przyjęcie mojego dziecka do Klubu Sportowego Pcimianka Pcim i 

objęcie go zajęciami sportowymi prowadzonymi w ramach działającej przy Klubie Sportowym Pcimianka 

Pcim - Szkółki Piłkarskiej. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkółki i w pełni go akceptuję. Oświadczam, 

że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu. Deklaruję 

jednocześnie, iż w momencie zakwalifikowania dziecka do rozgrywek ligowych wykonam specjalistyczne 

badania lekarskie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich zawartych w deklaracji danych osobowych moich i 

mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych klubu w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO).  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka nieodpłatnie do promowania działań 

związanych z realizacją celów statutowych klubu poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych 

na stronie Szkółki Piłkarskiej oraz Klubu Sportowego Pcimianka, a także na funpage’u Szkółki i Klubu oraz w 

innych środkach przekazu typu prasa, telewizja, internet itp  

Jako prawny opiekun wyrażam również zgodę na regularne wyjazdy mojego dziecka organizowane 

przez Klub Sportowy Pcimianka w celu rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych, turniejach oraz 

meczach kontrolnych lub innych w zależności od harmonogramu.  

Zapoznałem/am się z regulaminami /rodzica i zawodnika/, przyjmuję do wiadomości ich zawartość oraz 

akceptuję miesięczną składkę członkowską.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wpłaty  do 10-go każdego m-ca, płatne na numer konta podany na stronie.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        ...……………………………………………………………..........……..…….                                                                              

                                                                 (podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)  

                                                                                           

 

Potwierdzenie i akceptuję przyjęcie do „Klubu Sportowego Pcimianka Pcim ” dnia ….................................... 

Podpis i pieczęć Prezesa Klubu    ….............................…………………………………………………………….. 


