
 

 

tswegrzce.pl   |   mlodewegrzce.pl   |   mlodewegrzce@gmail.com 

 
 
 
 

 

  Węgrzce, dn.  …..…………… 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
TS Węgrzce 

 
 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………… 
 
proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………………….. 
 
na Członka Sekcji Piłki Nożnej Klubu Sportowego TS Węgrzce.  
 

Dane osobowe Dziecka  

1. Nazwisko 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Imiona 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Data ur. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce  ur. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
kod ___ ___ - ___ ___ ___ 

6. Pesel 
 

____   ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
 

7. Kontakt z rodzicami (tel. i e-mail) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zobowiązuję się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań, a do czasu ich 
wykonania biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka. Wyrażam też 
zgodę na udział mojego dziecka w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN i PZPN. 
 
Zobowiązuje do regulowania składki w wysokości 90zł na miesiąc do 10 dnia każdego 
miesiąca. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych 
na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 
29.09.1997(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na wykorzystanie wizerunku 
dziecka w materiałach promocyjno-marketingowych i informacyjnych  oraz na potrzeby 
działalności statutowej  TS Węgrzce. 
 

 
 

………………………………………………. 
Podpis dziecka 

 
 

…………………………………………….………………………. 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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REGULAMIN RODZICA 
 

1. Postaram się dostarczać moje dziecko 10 minut przed treningiem - opuszczenie rozgrzewki 
zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji oraz zobowiązuję się do bycia przygotowanym na odbiór 
dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach treningowych z godnie z harmonogramem lub 
bieżącą informacją od Trenera.  
 
2. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał w odległości kilkunastu 
metrów od miejsca treningu, a jeśli trening odbywa się na stadionie zasiadam na trybunach. 
Koncentracja dziecka na treningu jest bardzo słaba przy kontakcie z rodzicem i powinna się 
skupić na Trenerze i czynnościach treningowych. 
 
3. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania jakichkolwiek wskazówek 
mojemu dziecku, bo mam zaufanie do Trenera prowadzącego. 
 
4. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych kulturalnie dopinguje drużynę mojego 
dziecka. 
 
5. W czasie rozgrywania meczów powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów 
w stosunku do rodziców, kibiców i Trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących 
mecz. 
 
6. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach                         
po przeciwnej stronie niż trener z zawodnikami /jeżeli warunki na to pozwalają/. 
 
7. Jako rodzic mam prawo do oceny Trenera oraz jego działań i wyborów podczas spotkań              
i rozmów z Trenerem Koordynatorem grup młodzieżowych, dając jednocześnie jemu prawo do 
posiadania całkowicie odmiennego zdania na ten temat. 
 
8. W przypadku meczów, turniejów rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas 
przejazdu w busie /autobusie/  wraz zawodnikami, kierownikiem oraz Trenerem. 
 
9. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym Trenera. Jeżeli nie będzie 
sygnału (w formie telefonu, smsa lub maila) w przeciągu dwóch tygodni zawodnik zostaje 
skreślony z listy zawodników TS Węgrzce. 
 
10. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja 
członkowska, aktualne badania lekarskie). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza 
możliwość jego uczestnictwa w treningach i w turniejach. 
 
11. Jestem świadomy i w pełni akceptuję fakt, że za powołania na poszczególne mecze i turnieje 
oraz przydzielanie zawodników do poszczególnych drużyn odpowiedzialni są Trenerzy. 
 
12. Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej, tzn. do 10 dnia każdego miesiąca, za 
dany miesiąc „z góry”.  
Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem 
budżetu klubu. Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i utrzymanie 
Trenerów oraz obiektów. 
Składka winna być opłacana przez 11 miesięcy w roku, gdzie jedynie lipiec jest miesiącem               
bez opłat i jednocześnie bez treningów.  
 

…………………………………………                 …………………………………………. 
podpis rodziców 


