
                 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
                 PIŁKA NOŻNA/ PIŁKA RĘCZNA

      

Nazwisko:…………………………………..NR ZAWODNIKA ………………..

Imiona: ………………………………………………………………………………

Data,
miejsce urodzenia: ……….………………………………………….… PESEL: ..………………………………

                        nr. leg szkolnej: ….……………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….………………………...

Dane kontaktowe,
     Telefon: ………………………………………….         ………………………………………………. 

       
       e-mail: …………………………………………..        ………………………………………………. 

__________________________________________________________________________
Powyżej wpisuje się imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka oraz dane kontaktowe rodziców

OŚWIADCZENIA/ZGODY

Ja, niżej podpisany/na ……………………………………………………………………oświadczam, iż wstępując w 
poczet członków klubu zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz klubu,
 udziału w realizacji statutowych celów i zadań klubu,
 regularnego opłacania składki członkowskiej,
 godnego reprezentowania klubu.                                    

……………………………………………………
                                                                                                           Data oraz podpis rodzica lub opiekuna

 Wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka w klubie oraz udział w zajęciach sportowych. Jednocześnie     
informuje, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach.

                                                                                                    
        

……………………………………………………
                                                                                                          Data oraz podpis rodzica lub opiekuna
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz mojego dziecka dla potrzeb związanych z
członkostwem w Klubie oraz udziałem członków Klubu w zajęciach oraz zawodach sportowych, w tym na potrzeby
własne Klubu oraz potrzeby związane z uczestnictwem członków Klubu w zawodach organizowanych przez Klub,
lub w których Klub uczestniczy, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Akademia Sportu Wesoła wypełniając 
obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art.13 ust.1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej 
części zwanej RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-
075 Warszawa, Polska. Dane Państwa Administrator przetwarza w następujących celach: realizacji korzyści wynikających 
z udziału w realizacji statutowych celów i zadań klubu, a do czego przetwarzanie tych danych jest niezbędne. Podanie 
danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, 
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia 
skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Dane mogą być przetwarzane w celu marketingowym 
Administratora (uzasadniony interes), wobec czego mogą Państwo wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są 
przetwarzane w celu realizacji umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do 
przenoszenia danych

……………………………………………………
                                                                                                          Data oraz podpis rodzica lub opiekuna

Wypełnia zarząd klubu

    Zawodnik: …………………………………………………………………………………………………………..

      Decyzją Zarządu klubu z dnia:…………………….…..wpisany do rejestru członków. 

……………………………………………………
                                                                                                     Podpis członka zarządu 

       Decyzją Zarządu klubu z dnia:…………………….….. skreślony z listy członków.

……………………………………………………
                                                                                                     Podpis członka zarządu
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Warszawa, ……………………………….

.............................................
[imię i nazwisko rodzica/opiekuna]

.............................................
[imię i nazwisko rodzica/opiekuna]

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Niniejszym  oświadczam/oświadczamy,  iż  wyrażam/y  zgodę  na  rejestrowanie  przez  AKADEMIĘ
SPORTU  WESOŁA  [„AKADEMIĘ”]  wizerunku  mojego/naszego  dziecka  oraz  na  nieodpłatne
wykorzystanie  zarejestrowanego  wizerunku  poprzez  umieszczanie  zdjęć  lub  filmów  na  stronie
internetowej  AKADEMII, w serwisach społecznościowych, z których korzysta AKADEMIA, w kronice
AKADEMII,  na  tablicach  ściennych  AKADEMII,  oraz  we  wszelkich  materiałach  związanych  z
prowadzeniem  zajęć  sportowych  lub  udziału  w  zawodach  sportowych  dziecka,  w  celach
organizacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych AKADEMII.

………………………………………………………………………
[imię i nazwisko dziecka, grupa]

Podstawa prawna:

1) RODO (Ogólne Prawo o Ochronie Danych) od 25.05.2018 r.
2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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REGULAMIN AKADEMII SPORTU WESOŁA

§ 1.
1. Akademia Sportu Wesoła (zwana dalej „Akademią” lub „Klubem”) zrzesza zawodników w oparciu o

postanowienia statutu Klubu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem  przynależności  do  Klubu  oraz  udziału  w  prowadzonych  przez  Klub  zajęciach

sportowych  oraz  organizowanych  zawodach  sportowych  jest:  (i)  złożenie  oraz  podpisanie
deklaracji członkowskiej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez Klub oświadczeniami/zgodami; (ii)
posiadanie  ważnych  badań  lekarskich  zezwalających  na  udział  w  zajęciach  sportowych;  (iii)
pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich); (iv) regularne
opłacanie  składek  członkowskich;  (v)  zapoznanie  się  z  niniejszym  Regulaminem  oraz
przestrzeganie jego postanowień. 

§ 2.
1. Osoba wstępująca do Klubu składa pisemną deklarację wraz ze wszelkimi wymaganymi przez

Klub oświadczeniami/zgodami oraz wnosi opłatę wpisową – 50 złotych. Po podjęciu pozytywnej
decyzji przez Zarząd o przyjęciu danej osoby, osoba ta staje się członkiem Klubu (zwanym dalej
również „członkiem Klubu” lub „Zawodnikiem” lub „Uczestnikiem zajęć lub zawodów sportowych”). 

2. Składka członkowska w Klubie powinna być wpłacona na wskazany przez Akademię rachunek
bankowy  do  10  (dziesiątego)  każdego  miesiąca  za  dany  miesiąc.  Aktualna  wysokość  składki
członkowskiej publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: www.sport-wesola.pl 

3. Składka jest pobierana od członków Klubu przez 10 miesięcy w roku (wyłączając lipiec i sierpień).
4. W ramach składki członkowskiej, członkowie Klubu mogą korzystać ze wszystkich proponowanych

przez Klub zajęć.
5. Członek Klubu nie opłacający składki członkowskiej, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu

zostaje skreślony z listy członków Klubu, zgodnie z postanowieniami Statutu.
6. W przypadku braku opłaty składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące Akademia

zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia członka Klubu do zajęć. Niedopuszczenie do zajęć nie
zwalnia z obowiązku uregulowania zaległej (ych) oraz bieżącej składki członkowskiej.

7. Ponowne wpisanie na listę członków Klubu związane jest koniecznością uregulowania należności
składkowych  za  okres  członkostwa  oraz  z  wpłaceniem  dodatkowej  opłaty  rejestracyjnej  w
wysokości 50 złotych. 

8. W  wyjątkowych,  losowych  sytuacjach,  takich  jak  np.  choroba,  wypadek,  niezdolność  do
samodzielnego poruszania się, trwających ponad miesiąc, członek Klubu lub jego rodzic/opiekun
prawny, może zwrócić się w formie pisemnej do Zarządu Klubu o zwolnienie z opłacania składki
członkowskiej za wskazany okres. Nie powiadomienie Zarządu Klubu o zaistniałej sytuacji skutkuje
koniecznością opłacenia składki na zasadach ogólnych.

9. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej rodziny członka Klubu, Zarząd, na wniosek
(wraz  uzasadnieniem)  członka  Klubu  lub  jego  rodziców/opiekunów prawnych,  może  czasowo
obniżyć wysokość składki członkowskiej.

§ 3.
1. Członkowie  Klubu  uczestniczący  w  zajęciach  oraz  zawodach  sportowych  zobowiązani  są  do

godnego reprezentowania Klubu, w tym w szczególności poprzez działania i zachowania zgodne
ze Statutem Klubu, etyką sportową oraz zasadami fair – play.

2. Członkowie  Klubu  powinni  odnosić  się  ze  szacunkiem  do  innych  członków  Klubu,  trenerów,
pracowników Klubu, kibiców, oraz sędziów. 

3. Członkowie Klubu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich) mają
kategoryczny zakaz krytykowania umiejętności sportowych uczestników zajęć lub osób biorących
udział  w  zajęciach  oraz  zawodach  (imprezach)  sportowych,  jak  również  jakiegokolwiek
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ingerowania w zachowania zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Zabrania się również
krytykowania decyzji podejmowanych przez trenera oraz sędziów.

4. W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości w relacjach trener – członek Klubu lub innych
(szczególnie  w  przypadkach  stwierdzonej  agresji  werbalnej  lub  o  innym  nieodpowiednim
zachowaniu – rodzic dziecka lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
niezwłocznie  telefonicznie  602  805  177,  602  210  028  lub  e-mailem  na  adres:  biuro@sport-
wesola.pl).

5. Osobom, które w sposób uporczywy naruszają postanowienia wskazane w ust. 3 oraz 4 powyżej,
może  zostać  zabronione  uczestnictwo  w  zajęciach  oraz  zawodach  sportowych  lub  ich
obserwowanie. Zachowanie takie może zostać również uznane za działanie na szkodę Klubu, co
stanowi zgodnie z postanowieniami Statutu podstawę do wykluczenia z Klubu.

6. W trakcie obserwowania zajęć oraz zawodów sportowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania jakichkolwiek innych używek. 

§ 4.
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o sprawność fizyczną.
2. Członkowie  Klubu  zobowiązani  są  do  systematycznego  uczestnictwa  w  zajęciach  i  zawodach

organizowanych przez Klub.
3. Członkowie  Klubu  uczestniczący  w  zajęciach  i  zawodach  sportowych  zobowiązani  są  do:  (i)

wykonywania  poleceń  trenera  dotyczących  sposobu  realizacji  ćwiczeń  oraz  zasad  ich
wykonywania; (ii)  dbania o powierzony im sprzęt  sportowy oraz przybory i  przyrządy sportowe
znajdujące  się  na  obiektach  sportowych,  organizowanych  przez  Klub;  (iii)  przebrania  się  w
odpowiedni strój sportowy, w tym w szczególności posiadania odpowiedniego obuwia sportowego
(w przypadku treningu na boisku „turfy” lub plastikowe korki, w przypadku treningu na sali obuwie
halowe); (iv) przestrzegania zasad wskazanych w § 3 ust. 1 – 3.

4. Miejsca, daty i godziny zajęć/zawodów ogłasza Klub. 
5. Każdy  członek  Klubu,  uczestniczący  w  zajęciach  lub  zawodach  sportowych,  jest

zobowiązany  posiadać  i  regularnie  wykonywać  badania  lekarskie  dopuszczające  go  do
uprawiania sportu. Przyjście na trening lub zawody osoby małoletniej jest równoznaczne ze
złożeniem przez rodzica oświadczenie, że dziecko posiada badania sportowe. W przypadku
kontuzji lub innego zdarzenia medycznego podczas treningu lub zawodów ,jeżeli zawodnik
nie miał aktualnych badań sportowych to odpowiedzialność prawną za zaistniałą sytuacje
ponoszą rodzice lub opiekunowie zawodnika. Klub w tym przypadku ( braku badań) jest
zwolniony z odpowiedzialności i nie będzie pokrywał roszczeń z posiadanych polis OC i
NNW ani  z  innych źródeł.  W przypadku gdy zawodnik ma ważne badania sportowe taki
regres przysługuje i ewentualne roszczenia będą zaspokajane z polis wykupionych przez
klub.

§ 5.
1. W godzinach  zajęć  oraz  zawodów sportowych  odpowiedzialność  za  niepełnoletnich  członków

Klubu ponoszą trenerzy. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich członków Klubu ponoszą wyłączną odpowiedzialność

za zdrowie  i  bezpieczeństwo niepełnoletniego  członka  Klubu,  jak  również  za wszelkie  szkody
jemu/jej  wyrządzone  oraz  szkody  wyrządzone  przez  niepełnoletniego  członka  Klubu  osobom
trzecim na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia lub zawody sportowe:
a) po przyprowadzeniu uczestnika zajęć/zawodów - do momentu przejęcia nad nim opieki przez

trenera;
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b) przy  odbieraniu  uczestnika  zajęć/zawodów  -  po  przekazaniu  przez  trenera  opieki  nad
uczestnikiem zajęć lub zawodów rodzicom/opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym
przez nich do przejęcia opieki.

3. W pozostałych przypadkach Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wskazanych w
przepisach kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku odpowiedzialność
Klubu ograniczona jest do kwoty wysokości posiadanej polisy OC-na rok szkolny 2018/2019 jest to
kwota 100 000 PLN), chyba że zaistniała szkoda na zdrowiu lub mieniu powstała w wyniku winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klubu. 

4. Każdy Zawodnik musi posiadać lub wykupić ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportu. 

§ 6.
1. Klub  jest  uprawniony  do  przetwarzania  danych  osobowych  członków  Klubu,  dla  potrzeb

związanych z członkostwem w Klubie oraz udziałem członków Klubu w zajęciach oraz zawodach
sportowych, w tym na potrzeby własne oraz potrzeby związane z uczestnictwem członków Klubu w
zawodach organizowanych przez Klub, lub w których Klub uczestniczy. 

2. Klub  przetwarza  dane  osobowe  przy  użyciu  wszelkich  technicznych  i  organizacyjnych
zabezpieczeń  danych  osobowych,  przewidzianych  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia
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).

§ 7.
Klub jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku członków Klubu na podstawie odrębnej zgody
udzielonej przez członka Klubu lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

§ 8.
1. Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje (w tym zagraniczne), etc. są pokrywane dodatkowo

(oprócz składki członkowskiej) przez osoby w nich uczestniczące. Są wpłatą na cele statutowe
Klubu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o pokryciu przez
Klub, w całości lub części, kosztów uczestnictwa danego członka Klubu.

§ 9.
1. Zmian treści Regulaminu dokonuje Zarząd.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest publikowana na stronie internetowej Klubu.
3. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie.
4. Naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu może zostać uznane przez Zarząd za działanie

na  szkodę  Klubu,  co  stanowi  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  podstawę  do  wykluczenia  z
Klubu.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  powyższym  regulaminem  w  Akademii  Sportu  Wesoła  i
akceptuję jego postanowienia.

.............................................................
data i podpis członka klubu, 
Rodzica lub prawnego Opiekuna dziecka 
będącego członkiem Klubu
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