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I. DANE ZAWODNIKA   

  

Imię i nazwisko:   

  

Data i miejsce urodzenia:   

  

Pesel:   

  

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość):   

  

Nazwa oraz adres szkoły:   

  

II. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA     
( np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki, przebyte urazy, choroby przewlekłe,   

leczenie szpitalne)   
  
  
  
  
  

  

III. DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH   

  

Imię i nazwisko ojca lub opiekuna prawnego:   

  

Nazwa i adres miejsca pracy ojca lub opiekuna   

p rawnego:   
  

Imię i nazwisko matki lub opiekuna prawnego:   

  

Nazwa i adres miejsca pracy matki lub opiekuna   

prawnego:   
  

IV. TELEFONY KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH   

  

Telefon ojca lub opiekuna prawnego:   tel. kom:   

    

  tel. praca:   

    

  adres e - mail:   
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Telefon matki lub opiekuna prawnego:  

  

  

  

  

  

tel. kom:  

  

tel. praca:  

  

adres e-mail:  

  

 

1. Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia podjęcie zajęć sportowych w  

dyscyplinie piłka nożna, prowadzonych przez Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry.  

  

2. Jednocześnie zobowiązuję się do opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 130 zł 

płatnej do 10’tego dnia każdego miesiąca na konto: ING Bank Śląski są nr 98 1050 1230 1000  

0090 3019 5474.  

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu : imię i nazwisko, rocznik grupy w której zawodnik trenuje 

oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.  

  

3. Składkę członkowską rozumie się poprzez miesięczną wpłatę, niezależnie od tego, czy dziecko 

uczęszcza na treningi, czy jest np. chore (wyjątkiem jest długotrwała kontuzja, przedstawiona na 

podstawie badań lekarskich).  

  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

na wszelkich stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych nośnikach promocyjnych 

Towarzystwa Sportowego „Gwarek” w celach promocyjnych, reklamowych, sportowych i 

szkoleniowych Klubu.  

  
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Administratorem danych pozostaje  

Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry (Tarnowskie Góry, ul. Wojska Polskiego 2). Wyrażana zgoda jest dobrowolna. Wyrażający 

zgodę ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania.  

  

5. Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na 

wszelkich stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych nośnikach promocyjnych 

Towarzystwa Sportowego „Gwarek” w celach związanych z działalnością promocyjną, reklamową, 

sportową i szkoleniową Klubu.  

  
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Administratorem danych pozostaje  

Towarzystwo Sportowe „Gwarek” Tarnowskie Góry (Tarnowskie Góry, ul. Wojska Polskiego 2). Wyrażana zgoda jest dobrowolna. Wyrażający 

zgodę ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania.  

  

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

  

  

….................................................................  
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