DEKLARACJA KLUBOWA
K.S. LECHIA 06 MYSŁOWICE
Dane zawodnika:
Imię, Nazwisko: ………………………………………………….……………………………….
Data urodzenia: ………………….…………………… Miejsce urodzenia: ……………………………………
Pesel: ……………………………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………..……………………………...………………………………..
Dane rodziców/opiekunów prawnych
Imię, Nazwisko: ……………………………………………………………….. Telefon: ………………………………………………….
Imię, Nazwisko: ……………………………………………………………….. Telefon: ………………………………………………….
Adres zamieszkania : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ja ……………………………………………..………………………………………………. zwracam się o przyjęcie mnie do Klubu
(Imię, Nazwisko zawodnika)

Sportowego LECHIA 06 MYSŁOWICE. Zobowiązuję się do regularnego i aktywnego uczestnictwa
w zajęciach sportowych i godne reprezentowanie barw klubu.


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego / mojej syna / córki w zajęciach sportowych.



Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich. W przypadku odejścia z Klubu rodzic /
opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z zakupem powierzonego sprzętu
sportowego (kompletny strój, piłka).



Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w treningach oraz na udział i przejazd zorganizowanym
transportem na turnieje, mecze i obozy sportowe. Zobowiązuje się do poinformowania o wszelkich zmianach
danych osobowych zawodnika, rodziców / opiekunów prawnych.



Ważne informacje dotyczące spraw Klubu i drużyny będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu oraz
w mediach społecznościowych (facebook, messenger, whatsapp).



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice na
potrzeby związane z działalnością Klubu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz 926 z póź zm).



Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice o ofertach zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204)



Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w Klubie Sportowym Lechia 06
Mysłowice w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r Nr 90 poz 631).



Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu Klubu Sportowego
Lechia 06 Mysłowice dostępnym również na stronie internetowej (lechia06.klubowo24.pl).



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.06.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w tego typu zajęciach
treningowych, turniejach, meczach i obozach sportowych.
……………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

