DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Deklaracja złożona przez ………………………………………………… (zwanego dalej Opiekunem) opiekuna
prawnego …………………………………….. (zwanego dalej Podopiecznym), po jej przyjęciu przez Klub
Siatkarski Koniczyna Opole stanowi podstawę świadczenia pomiędzy stronami.
Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie podopiecznego do zajęć siatkarskich organizowanych przez
Klub Siatkarski Koniczyna Opole na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i regulaminie
dostępnym na stronie internetowej www.kskoniczyna.pl

(wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka)

imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………..
data urodzenia ……………………………………..
miejsce urodzenia ………………………………………
adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………
email ……………………………………………………………………
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….
wyrażam zgodę na:
- przynależność dziecka do Klubu Siatkarskiego Koniczyna Opole
- udział dziecka w zajęciach sportowych: treningach, rozgrywkach, turniejach, obozach, itp.

- wykorzystanie danych osobowych wyłącznie do celów organizacyjnych i sportowych Klubu
- wykorzystanie wizerunku dziecka (zawodnika) na stronach internetowych poświęconych
działalności KS Koniczyna oraz w celach promocyjnych Klubu
zobowiązuję się do:
- przestrzegania regulaminu Klubu Siatkarskiego Koniczyna Opole
- uiszczania terminowo składki członkowskiej w wysokości 100zł na konto 37 2530 0008 2011 1007
7644 0001 do 10 dnia miesiąca.
ponadto oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia dziecka …………………………………………………………. i
nie posiada przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uczęszczania na zajęcia prowadzone przez
Klub Siatkarski Koniczyna Opole.
Zawodnicy uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Klub nie ubezpieczają zawodników
od NNW.
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,
poz. 883) przez Klub w zakresie niezbędnym do organizacji zajęć, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i
publikacji wyników itp.
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie
wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na
potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz. 83, art. 81).
Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejsza deklaracja ma prawo i obowiązek
rozstrzygać ́ trener drużyny.

Opole dnia ………………………..podpis……………………………………

