
 
 

 

 
DEKLARACJA 

 

 
Do Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Jedność  
 
Imiona ......................................................................................................................  
 
Nazwisko .................................................................................................................  
 
Data urodzenia ..................................... PESEL...................................................  
 
Miejsce urodzenia   
 
Adres zamieszkania .................................................................................................  
 
Rodzaj członkostwa  zawodnik aktywny  
 
Sekcja - piłka nożna  
 
Telefon i adres e-mail ..............................................................................  
 
Zobowiązuję się godnie reprezentować LKS Jedność, działać zgodnie z jego statutem i przestrzegać 
regulaminu klubowego.  

. 
 
...............................................................  

                                                                                                                   (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
 

Zgoda rodziców lub opiekunów  
  

 
 
 
 

...............................................................................................................  
Imię / Imiona (rodziców / opiekunów) 
 
 
...............................................................................................................  
Nazwisko/-ska (rodziców / opiekunów) 
.............................................................................................................  
 
.............................................................................................................................................. 
Adres zamieszkania (koniecznie - nie zameldowania)   
 
 
………………………………………………………………………….. 
Telefony (rodziców lub opiekunów, min. jeden komórkowy)  

 
 
  
 
 
 
 
  



1) Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do uprawiania sportu.  
W razie pojawienia się jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym trenerów oraz 
Zarząd Klubu. 
 

.......................................................................................................................... …………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 
2) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki ………………………………………………………….… w treningach piłki nożnej. 

 

...................................................................................................................................................................................................................  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
3) Po złożeniu deklaracji zawodnik zobowiązany jest do zakupu stroju treningowego w barwach klubowych. 
 (koszt 100zł płatne u trenera). 
.......................................................................................................................................................................................................................  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 
4) Rezygnacja z treningów jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej lub na e-mail jednosc.kids@op.pl.  

Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki. 

 

......................................................................................................................................................................................................  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

5) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających zawodnika z treningów, zawodów i innych 
akcji sportowych w sposób nienaruszający prywatności i godności zawodnika do celów  związanych z promocją LKS Jedność 

Żabieniec, a w szczególności: 

- publikację w fotorelacjach na Facebooku, Instagramie, w mediach, prasie czy stronie internetowej klubu, 

-zamieszczanie w galeriach zdjęć, 
-reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszenia, banerach oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu nie 

wyszczególnionych. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już 
opublikowanych.  

 

 

.....................................................................................................................................................................................................  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
4) Zobowiązuje się regulować składki członkowskie na rzecz LKS Jedność, do 10 dnia każdego miesiąca (płatne z góry).  

 
.....................................................................................................................................................................................................  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu przystąpienia do LKS Jedność Żabieniec.  
Nieudzielenie zgody może się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w treningach, zawodach czy turniejach, brakiem 
możliwości uzyskania licencji zawodnika oraz brakiem uzyskania dotacji. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zakresie i celu zbierania danych osobowych mojego dziecka, a także o prawie 
wglądu do nich, poprawiania ich oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 
133, poz. 883 z zm.) 
Administratorem danych osobowych jest LKS Jedność Żabieniec, ul. Leśna 20, 05-500 Żabieniec. 

 
 

.....................................................................................................................................................................................................  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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