
 

                DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
                   Uczniowskiego Klubu Sportowego  

Mini Soccer Academy 
 

Imię, drugie imię i nazwisko dziecka…………………………………………………… 

Numer Pesel lub Numer paszportu dziecka…………………………………………………. 

Data urodzenia i miejsce urodzenia…………………………………………………………. 

Adres zamieszkania(miejscowość, ulica, kod pocztowy, numer domu, numer lokalu)  

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

Imiona i nazwiska rodziców……………………………………………………………………….. 

Szkoła/przedszkole do której uczęszcza 

dziecko………………………………………………………………………………………………... 

 

Kontakt do rodziców i/lub opiekunów prawnych:  

Telefon komórkowy……………………………….………………………. 

Telefon stacjonarny………………………………………………………... 

Uwagi rodzica/opiekuna na temat dziecka (np. zdrowotne, choroby, urazy, przebyte 

choroby/zabiegi mogące mieć wpływ na wysiłek fizyczny). (Jeśli nie ma to proszę zostawić puste pole). 

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

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

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

 
 ………………………………………………………………….  

Data i podpis rodziców i/lub opiekunów prawnych 

 
Wyrażam zgodę na grę syna/córki w UKS Mini Soccer Academy oraz zgodnie z regulaminem, z którym się 
zapoznałem/zapoznałam, deklaruję opłacanie składki członkowskiej w terminie do 10 każdego miesiąca w tytule 
(składka za miesiąc……, Imię i Nazwisko zawodnika………) lub przed/po zajęciach u trenerów prowadzących.  
Składka członkowska ustalona jest przez Zarząd Klubu dla każdej z grup indywidualnie.  
 

Opiekun oświadcza, iż dziecko zostało poddane stosownym badaniom lekarskim oraz, że stan zdrowia dziecka jest 

dobry i umożliwia mu udział w treningach, a także oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do 

udziału dziecka w treningach i zajęciach UKS Mini Soccer Academy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez UKS Mini Soccer 

Academy , ul. Młodkowskiego 25, 11-700 Mrągowo zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(DZ.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.).  

Wyrażam zgodę na umieszczanie materiałów z treningu, meczu, wyjazdu (film, zdjęcia) z udziałem mojego syna/córki 

w oficjalnych mediach UKS Mini Soccer Academy. 

 
 ………………………………………………………………….  

Data i podpis rodziców i/lub opiekunów prawnych 

druga strona -> 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że u mojego dziecka …………………......……… 

(imię i nazwisko) lekarz rodzinny/sportowy nie widzi żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia treningów w Akademii 

Piłkarskiej „ MiniS ”. Dodatkowo zobowiązuje się do dostarczenia karty 

zdrowia i odbywania wizyt lekarskich w przypadku wygaśnięcia terminu 

karty zdrowia1. 

 

 

 

 

              miejscowość/ data                                                 czytelny podpis rodziców/opiekunów 
 

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

 

 

 

 

                                                           
1 Badania u lekarza sportowego są możliwe dla dzieci powyżej 6 roku życia. W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia 

oświadczenie podpisuje rodzic lub jeśli możliwe - lekarz rodzinny. 


