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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KLUBU SPORTOWEGO CLESCEVIA KLESZCZEWO 

 Dane osobowe uczestnika zajęć: 

Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie mnie na uczestnika zajęć Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo. Znane  
mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz 
przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu 

Data: 
 

 Własnoręczny podpis 
uczestnika zajęć: 

 

 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego: 

Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem (dalej Opiekunem) prawnym wyżej wymienionego 
uczestnika zajęć (dalej Podopiecznego) i zobowiązuję się do przestrzegania przeze mnie i przez Podopiecznego 
Statutu i Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo. Zobowiązuję się 
do terminowego opłacania miesięcznych opłat w wysokości i terminach określonych przez Zarząd Klubu. 

Opłata miesięczna wynosi 100,- zł  (słownie sto złotych 00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających w 
poszczególnych miesiącach. Opłacane jest 12 miesięcy w roku z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. 

Opłatę za zajęcia należy wpłacać na konto Klub Sportowy Clescevia: 

37 1090 1450 0000 0001 0533 8582 (Santander Bank Polska) 

W tytule przelewu należy wpisać "Rocznik 20?? - Imię i Nazwisko dziecka - miesiąc"  
(np. 2008 - Jan Kowalski - 2021.09) 
 
W szczególnych przypadkach na wniosek Opiekuna opłata miesięczna może decyzją Zarządu Klubu zostać obniżona.  

Oświadczam że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadczam, iż 
nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach. Zobowiązuje się informować 
Klub i osoby prowadzące zajęcia sportowe o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość udziału 
Podopiecznego w treningach wynikających w szczególności ze stanu zdrowia Podopiecznego, a także okolicznościach 
mogących mieć wpływ na organizację i przebieg zajęć w Klubie w szczególności bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

Wskazuję, że wszelka korespondencja w sprawach dotyczących Klubu oraz Podopiecznego ma być kierowana na 
adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej Opiekuna wskazane w formularzu zgłoszeniowym,  
a korespondencja tak przesłana uważana będzie za skutecznie doręczoną, przy czym przesłanie korespondencji na 
adres poczty elektronicznej jest równoważne formie pisemnej i wywołuje te same skutki.  

Imię i nazwisko 
 

 

PESEL i miejsce urodzenia 
 

 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e-mail  
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Zobowiązuje się do bieżącego informowania o każdorazowej zmianie adresów do korespondencji. Przyjmuję do 
wiadomości, że informacje względnie zawiadomienia dotyczące ogółu zawodników lub ich części, w szczególności 
informacje dotyczące spraw bieżących umieszczane będą w formie komunikatu na stronie internetowej Klubu bez 
odrębnego powiadomienia. 

Obowiązuje mnie jednomiesięczny termin wypowiedzenia niniejszej deklaracji ze skutkiem na koniec miesiąca. 
Wypowiedzenie dostarczane jest w formie pisemnej wg obowiązującego formularza „Rezygnacja z uczestnictwa w 
zajęciach sportowych” 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego Podopiecznego dla potrzeb reklamowo-szkoleniowych, 
związanych z działalnością Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo oraz na umieszczanie danych osobowych 
Podopiecznego w danych sekcji Klubu i wykorzystywanie ich dla potrzeb Klubu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy. 

 

Data: 
 

 Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego: 
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REGULAMIN ZAWODNIKA 
 
1. Stawiam się na trening co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. W tym czasie przygotowuję się do zajęć. 
2. Wszystkie wartościowe rzeczy wiem, że należy zdeponować w pokoju trenerów. Za rzeczy pozostawione w szatni trenerzy 

nie ponoszą odpowiedzialności. 
3. Na każde zajęcia przychodzę przygotowany. Mam ze sobą czysty strój sportowy i obuwie zmienne. 
4. Napoje (najlepiej wodę niegazowaną) przynoszę przed zajęciami i kładę w ustalonym miejscu. Spożywam napój tylko za 

zgodą trenera. 
5. Podczas treningu skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając, że zabronione jest skupianie uwagi na 

rodzicach, osobach przebywających na trybunach oraz rozmowie z kolegami. 
6. Po tym jak się przebiorę czekam na trenera w szatni lub przy budynku klubowych. Na boisko wchodzę tylko za zgodą i na 

polecenie trenera. 
7. W czasie rozgrzewki nie oddaję strzałów na bramkę tylko rozgrzewam się indywidualnie lub z kolegami względnie ćwiczę 

żonglerkę. 
8. Podczas zajęć na każdy gwizdek trenera przerywający ćwiczenie trzymam piłkę w ręce lub przy nodze. W tym czasie nie 

odbijam piłki, nie bawię się tylko koncentruje na uwagach trenera. 
9. W czasie zajęć nie mam prawa dotykać żadnych urządzeń, sprzętu sportowego bez zgody trenera. W szczególności nie 

wieszam się na bramce lub siatce ze względów bezpieczeństwa. 
10. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji zaistniałej podczas zajęć od razu zgłaszam się do trenera i informuje  

o dolegliwościach. 
11. Chętnie wykonuje polecenia trenera, pomagam mu w organizacji zajęć, a po zajęciach pomagam w uporządkowaniu miejsca 

treningu (na prośbę trenera zbieram sprzęt sportowy). 
12. Pozostawiam miejsce treningu w czystości. Sprzątam po sobie śmieci (puste butelki, papierki) 
13. Na mecz, w którym Clescevia występuje w roli gospodarza przychodzę co najmniej 45 minut przed zawodami. Na wyjazd 

stawiam się na miejscu zbiórki co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu, samochodów. 
14. Przed, w trakcie i po zawodach godnie, gdy reprezentuję klub nie zapominam o podstawowych formach kulturalnego 

zachowania. Dziękuje sędziemu i przeciwnikowi za mecz (niezależnie od wyniku) w duchu fair play. W czasie przejazdu na 
zawody koncentruję się i nie prowadzę głośnych rozmów. 

15. Z dumą reprezentuję Klub Sportowy Clescevia Kleszczewo. Nie wstydzę się chodzić w ubraniach z logiem klubu i dobrze  
o nim mówię. 

16. Zobowiązuję się dbać o powierzony mi sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub zgubienia wiem, że 
koszty zwrotu lub konsekwencje finansowe poniosą moi rodzice. 

17. W czasie wolnym, na podwórku doskonale poznane na treningu ćwiczenia. 
18. Staram się być jak najlepszym uczniem, systematycznie się uczę i odrabiam zadania domowe ponieważ przez słabe oceny 

mogę być odsunięty od meczów i treningów do czasu ich poprawienia. 
 

Sankcje dyscyplinarne za nieprzestrzeganie regulaminu 
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu / turnieju zawodnik może zostać odsunięty od kolejnego meczu  
i uzyskuje ujemne punkty w systemie oceny z zachowania. 
Złe zachowanie w szkole lub problemy z nauką – zawieszenia na czas poprawy. 
Będąc zawodnikiem Clescevii zdaję sobie sprawę, że jestem wizytówką klubu. Zarówno w szkole jak i na podwórku jestem 
przykładem dla kolegów. Nie używam wulgaryzmów i pomagam innym. Cechuje mnie wysoka kultura osobista. Wiem, że nie 
mogę być dobrym zawodnikiem nie będąc dobrym człowiekiem. 
 

Data: 
 

 Własnoręczny podpis 
uczestnika zajęć: 

 

    
  Podpis rodzica / 

opiekuna prawnego: 
 

  



DEKLARACJA 
ZAWODNIKA 

 Klub Sportowy Clescevia Kleszczewo 
ul. Poznańska 4A, 63-005 Kleszczewo 

REGON 300057870   NIP 7772830567 
 

http://clescevia.pl 
office@clescevia.pl 
 

4/4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administrator danych osobowych wskazanych w deklaracji oraz w orzeczeniu lekarskim o stanie zdrowia zawodnika 
umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w piłce nożnej jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Clescevia 
Kleszczewo (dalej Klub), ul. Poznańska 4A, 63-005 Kleszczewo (kontakt mailowy: clescevia@gmail.com).  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osób objętych jurysdykcją Klubu oraz realizacji reguł sportowych, 
organizacyjnych i dyscyplinarnych w organizowanym przez Klub współzawodnictwie sportowym. Dane osobowe 
przetwarzane są również w celu uczestnictwa w zawodach organizowanych między innymi przez Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej (dalej WZPN), publikowania informacji o przebiegu i wynikach zawodów oraz w celu kontroli przestrzegania 
postanowień statutu Klubu i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 , w szczególności zaś art. 37 ust. 1 tejże ustawy, oraz 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO2 w związku z postanowieniami ustawy  
z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 oraz faktem uczestniczenia zawodnika w organizowanym przez Klub  
współzawodnictwie w piłce nożnej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 . 

5. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym – pracownikom, członkom organów Klubu oraz podmiotom 
współpracującym z administratorem danych w związku realizacją przez Klub obowiązków powierzonych ustawą oraz 
obowiązków statutowych. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom organizującym zawody w piłce nożnej. W zakresie 
określonym w przepisach Klubu oraz WZPN o organizacji współzawodnictwa w piłce nożnej dane osobowe takie jak imię, 
nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa i wynik sportowy będą publikowane na stronie internetowej Klubu oraz na 
profilach w mediach społecznościowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe zawodnika będą także 
udostępniane sądom i organom administracji publicznej lub władzy.  

6. Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Administrator danych przestanie 
przetwarzać dane w celach podanych powyżej, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego 
danych osobowych narusza przepisy RODO2 lub właściwe przepisy prawa polskiego.  

8. Dane osobowe zawodnika nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 
będą podlegały profilowaniu.  

9. Zawodnik w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, (w tym należących do 
szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie  
z prawem, przed jej wycofaniem.  

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą klauzulą informacyjną.  

 

Data: 
 

 Własnoręczny podpis 
uczestnika zajęć: 

 

    
  Podpis rodzica / 

opiekuna prawnego: 
 

 

 

 

 

1 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.)  
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. 
RODO – (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  
3 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z późn. zm.)  


