KARTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKA
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko

Wzrost

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Szkoła / przedszkole

Poprzednia przynależność klubowa (jeśli dotyczy)

II.

RODZICE / OPIEKUNOWIE

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adresy e-mail

III. OŚWIADCZENIA
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sportowych z piłki nożnej, meczach oraz turniejach
organizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki, oświadczam że zapoznałem/łam się z regulaminem
uczestnictwa,, akceptuję jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. *Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po treningach i biorę za nie pełną
odpowiedzialność.
3. *Wyraż am / nie wyrażam zgody zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
na przetwarzanie przez administratora, tj. Szkołę Futbolu Staniątki z siedzibą w Staniątkach, Staniątki 703, 32- 005
Niepołomice, o numerze NIP 6832047334 (dalej „Administrator”) danych osobowych podanych formularzu, w celu
realizacji umowy lub usługi, której formularz dotyczy, w tym również w celu podejmowania akcji edukacyjnych
Stowarzyszenia, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku, a także w ramach informacji zamieszczanych na jego
stronie internetowej i mediach społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uzyskania i zachowania członkostwa w Stowarzyszeniu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie
członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Wyraż am zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Szkoła
Futbolu Staniątki. Do takich materiałó w nie roszczę sobie ż adnych praw.
5. Oś wiadczam, ż e dziecko nie ma ż adnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach i zawodach sportowych.
Biorę pełną odpowiedzialność za jego zdrowie.
*właściwe podkreślić

………………………………….
data zapisania

………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

