KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ZAWODNIKA
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA
(proszę wypełniać drukowanymi literami)

SEKCJA:

PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWY

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka ………………………………………………………………...
(imię i nazwisko zawodnika)

urodzonego w dniu ……………………. w ………………………. w zajęciach treningowych
Stowarzyszenia Jadwiżański Klub Sportowy, w szczególności:
a) uczestnictwo w zajęciach Klubu na zasadach określonych przez Statut Klubu oraz inne
uchwały władz Klubu;
b) reprezentację w imprezach sportowych i zawodach w barwach Klubu oraz noszenie
emblematów Klubu.
Oświadczam, że stan zdrowia Zawodnika jest dobry i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania
do udziału w treningach i zawodach.

Adres zamieszkania: ….……………………………..…………………………………………….
Szkoła: ……………….…………Klasa:………… PESEL dziecka: …………………………….
Kontakt ……….…………….……….…..… Telefon: ……..……….….… / …………….….……
e-mail

rodzic/opiekun:

Mama

Tata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby
działalności statutowej Jadwiżańskiego Klubu Sportowego, jednocześnie wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zwanego Zawodnikiem) przez Jadwiżański
Klub Sportowy poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających
Zawodnika w trakcie zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nienaruszający
prywatności i godności. Potwierdzam, iż znam regulamin i politykę prywatności Jadwiżańskiego
Klubu Sportowego publikowanych na stronie www.jadwizanski.pl i nie zgłaszam zastrzeżeń do ich
treści.

....…………………

……………………………………....

……….…...

miejscowość i data

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

podpis

Ustalenia Zarządu Jadwiżańskiego Klubu Sportowego:
1. Klubowa składka członkowska wynosi …….. PLN miesięcznie za dziecko (stawka jest zależna
od ilości uczęszczanych zajęć tygodniowo). Termin płatności – do 10 dnia każdego miesiąca na
konto bankowe Klubu (25 2030 0045 1110 0000 0279 8590). Wysokość składki jest stała i nie
zależy od ilości zajęć treningowych w miesiącu ani frekwencji dziecka na tych zajęciach. W
przypadku rezygnacji z obowiązuje forma pisemna (także mailem z podanego wyżej adresu
mailowego) i 1 miesięczny okres wypowiedzenia.
2. Każdy zawodnik klubu zobowiązany jest do:
- przestrzegania zasad obowiązujących na terenie obiektów, gdzie odbywają się zajęcia,
- uczestniczenia w zawodach w strojach klubowych, a w przypadku sekcji piłki nożnej również w
zajęciach treningowych (strój do zakupienia w klubie).
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest posiadanie aktualnych badań lekarskich
(ważna karta zdrowia sportowca).
4. Zobowiązuje się trenerów do egzekwowania w/w ustaleń. W przypadku nieprzestrzegania
powyższych punktów zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć treningowych.
5. Rodzic / Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Klubu o każdej zmianie informacji
zawartych w Kwestionariuszu Osobowym Zawodnika
Zapoznałam/em się z wyżej wymienioną treścią i deklaruję się do jej przestrzegania.
....…………………

……………………………………...

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna

