
DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH OTWARTYCH 
SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. 

ul. Sikorskiego 132, 
44-103 Gliwice 

DANE KONTAKTOWE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Imię i Nazwisko:.......................................................................................... 

2. Adres:...........................................................................Kod:......................... 

3. Telefon kontaktowy:..................................................................................... 

4. Adres e-mail:............................................................................................... 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

1. Imię i Nazwisko:.......................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia............................................................................... 

3. PESEL:................................................................................................................ 

4. Adres:...........................................................................Kod:........................... 

5. Szkoła (nr, adres):................................................................................................. 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział ………………………………. w zajęciach otwartych oraz 
oświadczam, że: 

1. Uczestnik bezwzględnie zobowiązuje się wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia. Klub ani trener 
nie ponoszą odpowiedzialności z uszczerbek wynikający z nie stosowania się do poleń prowadzącego. W innych 
sytuacjach obowiązuje klubowe ubezpieczenie NNW. Przyjmuję do wiadomości, że to ubezpieczenie zaspokaja 
moje ewentualne roszczenia wobec klub lub jego pracowników. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach organizowanych przez SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.. 

3. Moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w treningach, 
zawodach, obozach oraz szkoleniu sportowym. 

4. Zobowiązuje się niezwłocznie informować Klub Sportowy SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. o 
wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w treningach, zawodach, obozach oraz szkoleniu 
sportowym, ze szczególnym uwzględnienia stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych. 

5. Posiadam pełnie praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne 
z faktycznym stanem. 

6. Zobowiązuje się do terminowego opłacania opłaty, do 15 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zasadą za dany 
miesiąc z góry, w wysokości 80 zł brutto na konto: 56 1140 2004 0000 3202 8110 4190. Rezygnację należy zgłosić 
do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. 

7. Nie wyrażam / wyrażam zgodę, aby w trakcie treningów były wykonywane zdjęcia, 
bądź filmy z uczestnikami oraz wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego 
na zdjęciu/zdjęciach bądź filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji 
wydawanych drukiem, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania wyłącznie w 
celu promocji klubu i zajęć otwartych. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. Przez organizatora oraz biuro 
rachunkowe. 

9. Umowa nie jest związana z przynależnością klubową. W przypadku chęci reprezentowania naszych barw, 
prosimy o kontakt z trenerem lub zarządem. 

 

 
........................................................................... 
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


