
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Pilica

Imię i nazwisko dziecka:

Pesel dziecka:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Adres zamieszkania:

Adres e-mail:

Telefony kontaktowe:

§1

Rodzic/opiekun  wyraża  zgodę  na  udział  dziecka  w  zajęciach  piłki  nożnej  organizowanych  przez

Stowarzyszenie Uczniowski  Klub Sportowy Pilica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.

Mościckiego 38.

§2

Liczba  jednostek  treningowych  będzie  różna  dla  poszczególnych  kategorii  wiekowych  zgodnie  z

wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Narodowego Modelu Gry. W przypadku odwołania

zajęć będą one odrabiane w najbliższym możliwym czasie.

§3

1. Opłata miesięczna za udział dziecka w zajęciach wynosi 70,00 zł , płatnych z góry za dany

miesiąc  do  15  dnia  każdego  miesiąca,  niezależnie  od  ilości  treningów przypadających  w

poszczególnych miesiącach.

2. W przypadku  nowych grup  składka  wynosi  40,00  zł  przez  cały  okres  naborowy  (długość

okresu naborowego ustalają trenerzy poszczególnych grup).

3. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na 

treningach Stowarzyszenia UKS Pilica w danym miesiącu.

4. Jednorazowa opłata na sprzęt sportowy (koszulka, spodenki, getry) w wysokości 100,00 zł.

Sprzęt  sportowy  staję  się  własnością  zawodnika  i  nie  podlega  on  zwrotowi  w  przypadku

rezygnacji z udziału w zajęciach.

5. Numer konta: 47 1240 3145 1111 0010 8353 9270



§4

Rezygnację z udziału dziecka w zajęciach rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć na piśmie lub drogą

elektroniczną (e-mail) do końca miesiąca, za który dokonano ostatniej wpłaty.

§5

Rodzic/opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest dobry i pozwala na udział w treningach oraz

zobowiązuje się do przeprowadzenia badań wykluczających przeciwwskazania do uprawiania sportu

(karta zdrowia sportowca podpisana przez lekarza medycyny sportowej).

§6

1. Rodzic/ opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Stowarzyszenia UKS Pilica, który 

stanowi integralną część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń.

2. Stowarzyszenie UKS Pilica zobowiązuje się powiadomić Rodzica/Opiekuna o wszelkich 

zmianach regulaminu na piśmie.

3. Opiekun zobowiązuje się powiadomić Stowarzyszenie UKS Pilica o każdej zmianie informacji

zawartych w niniejszej deklaracji.

§7

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych oraz na 

wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, nagrania video) do celów marketingowych.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.

§9

Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Rodzica/Opiekuna i Stowarzyszenia UKS Pilica.

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych

osobowych dziecka podanych w Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Uczniowski Klub

Sportowy Pilica w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi w postaci zajęć piłkarskich,

organizacji  wyjazdów  szkoleniowych  oraz  na  zawody  sportowe,  prowadzenia  rejestrów

postępów szkoleniowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia

1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926).

2. Wyrażam zgodę Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Pilica na przesyłanie informacji

handlowych o nowych ofertach zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

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

Miejscowość, data Podpis rodzica/opiekuna


