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Regulamin dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia 

sportowe w 1 Klubie Sportowym Ślęza Wrocław 

Oświadczam, że: 

1. Deklaruję chęć uczestnictwa syna/córki/podopiecznego w zajęciach sportowych w 1 Klubie Sportowym Ślęza 

Wrocław. 

2. Stan zdrowia syna/córki/podopiecznego umożliwia mu/jej udział w treningach 1KS Ślęza Wrocław. 

3. Będę wpłacał/wpłacała składki członkowskie za przynależność do 1KS Ślęza Wrocław w wysokości 180 zł 

miesięcznie na konto klubowe 1KS Ślęza Wrocław, płatne do 10. dnia każdego miesiąca. Należność pobierana 

jest z góry za dany miesiąc.  

4. Decyzję o rezygnacji z zajęć w 1KS Ślęza Wrocław przekażę do 10. dnia danego miesiąca. W przeciwnym razie 

zobowiązuję się do uiszczenia opłaty członkowskiej za dany miesiąc. 

5. Zobowiązuję się kupić ubiór treningowy dostarczony przez 1KS Ślęza Wrocław. Przewidywany koszt: dres 230 

zł, komplet treningowy (koszulka, spodenki, getry) 115 zł. 

6. Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka 15 minut przed treningiem. 

7. Będę brał/a udział w zebraniach organizowanych przez 1KS Ślęza Wrocław. 

8. Wspieram działanie 1KS Ślęza Wrocław w zakresie wychowywania młodego zawodnika/zawodniczki w duchu 

fair play, zasady zdrowego odżywiania i przestrzegania wewnętrznego regulaminu klubu. 

9. Będę wspierał/wspierała swoje dziecko podczas treningów i meczów, a podczas meczów i treningów 

zobowiązuje się do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do sędziów oraz rodziców i kibiców 

drużyny przeciwnej. 

10. Jestem świadomy/świadoma tego, iż bez pisemnej zgody klubu zawodnik nie może reprezentować innej 

drużyny w jakichkolwiek rozgrywkach i treningach. 

11. Jestem świadomy/świadoma tego, iż bez wyraźnego zezwolenia trenera obowiązuje zakaz rejestrowania 

treningów oraz meczów w jakikolwiek sposób.  

12. W miejscu odbywania się zajęć treningowych, bądź rozgrywanych meczów nie będę spożywał/spożywała 

alkoholu ani palił/paliła papierosów. 

13. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia treningowe, 

bądź mecze. 

14. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, informacje prasowe, strona www) 

oraz w innych materiałach reklamowych klubu. 

15. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 

deklaracji na potrzeby realizacji celów statusowych, informacyjnych i statystycznych 1KS Ślęza Wrocław zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z póz. zm.). 

16. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem rodzica. Jest to równoznaczne z jego przestrzeganiem. 

 

……………………………………………… 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

http://www.slezawroclaw.pl/
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DANE KONTAKTOWE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

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

2. Adres i Kod .......................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy ............................................... Adres e – mail .................................... 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

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

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

3. Adres ............................................................... Kod ............................................................... 

4. Szkoła / Przedszkole ( nr, adres) ............................................................................................. 

- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …….……………………………………...................... 

w zajęciach sportowych, realizowanych przez 1KS Ślęza Wrocław, za które miesięczna opłata wynosi 

180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia mu 

udział w zajęciach sportowych. Zobowiązuję się kupić ubiór treningowy dostarczony przez 1KS Ślęza 

Wrocław. Przewidywany koszt: dres 230 zł, komplet meczowy (koszulka, spodenki, getry) 115 zł. 

- Wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku. 

Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczam dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do 

domu. 

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających moje dziecko 

(prasa, telewizja, internet) z zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający 

prywatności i godności uczestnika. 

- W imieniu swoim oraz swojego dziecka wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszej deklaracji, na zasadach określonych w §6 Regulaminu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a 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 - RODO). 

Podpis rodzica i dziecka ....................................................................... Wrocław ........................ 20....... 

Nr konta bankowego -  

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz trenera i to, za który miesiąc jest 

uiszczana wpłata. 

http://www.slezawroclaw.pl/

