Deklaracja uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie w sezonie 2019/2020
Imię i nazwisko zawodnika:
......................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia, oraz numer PESEL:
…………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………….......................................................................
ulica, kod pocztowy, miejscowość
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:
......................................................................................................................................................
.
Telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna:
……………………………………………………………………………………………………………
.
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
......................................................................................................................................................
.
Ja, niżej podpisany deklaruję udział w zajęciach organizowanych przez KS Orzeł Piaski
Wielkie. Oświadczam, że znany jest mi Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
.......................................................................... data, miejsce, podpis zawodnika
Ja, niżej podpisani wyrażam chęć udziału mojego syna/ córki w zajęciach organizowanych
przez Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania w
jego/jej imieniu Regulaminu i systematycznego opłacania treningów, w przypadku rozpoczęcia
treningów. Będę informować o przebytych szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka.
Zaświadczam o braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu przez mojego syna/
córkę.
.......................................................................... data, miejsce, podpis rodzica

Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2, 30-685 Kraków
KRS 0000074416 REGON 350472311 NIP 6792471272
Nr konta: 03 1090 2590 0000 0001 2371 9757 Bank zachodni WBK
www.orzelpiaskiwielkie.pl

Regulamin zajęć Piłkarskich organizowanych przez
Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie
Celem Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie jest podnoszenie umiejętności piłkarskich, nauka
współdziałania w grupie, wpajanie zasad fair-play, umiejętności godzenia sportu, nauki, pracy.
1. Zawodnicy KS Orzeł Piaski Wielkie zobowiązani są godnie reprezentować klub na obiektach
sportowych jak i poza nimi w życiu codziennym.
2. Na mecze w rozgrywkach ligowych, turnieje, sparingi powoływani są zawodnicy wg listy
ogłoszonej przez trenera. Obecność powołanego na mecz zawodnika jest obowiązkowa. W
przypadku kontuzji, choroby, bardzo ważnych zajęć szkolnych uniemożliwiających uczestnictwo,
należy bezzwłocznie powiadomić trenera.
3. Na wszystkich zajęciach piłkarskich zawodnik zobowiązany jest do noszenia sprzętu
piłkarskiego – koszulka, spodenki, getry oraz ochraniacze na golenie, oraz obuwie piłkarskie
dopasowane do nawierzchni. Na zajęcia na ulicy Niebieskiej 2 każdy uczestnik musi posiadać
zarówno buty na boisko trawiaste jak i obuwie halowe.
4. Każdy Zawodnik jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej składki członkowskiej w
wysokości 140 zł do 10 dnia za dany miesiąc na rachunek KS Orzeł Piaski Wielkie: 03 1090 2590
0000 0001 2371 9757. Opłata członkowska jest jednakowa przez cały sezon.
5. Każdy nowy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zakupu Pakietu Startowego koszt 140 zł. W
skład, Pakietu wchodzi: koszulka z numerem i nazwiskiem , spodenki, getry oraz partycypacja w
zakupie sprzętu treningowego.
A) Zamówienie z nazwiskiem zawodnika, numerem oraz rozmiarem sprzętu przesyłamy na adres
e-mail: orzelszkolka@gmail.com Płatność za Pakiet Startowy, kwotę 140 zł wpłacamy na konto KS
Orzeł. Sprzęt dostarczony będzie na zajęcia.
B) Zamówienia dla zawodników trenujących w poprzednim sezonie opłata za treningowy strój
sportowy wynosi 120zł. Zamówienie realizujemy w ten sam sposób jak w pkt.6
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest dostarczyć aktualne badania lekarskie, wystawione przez
Lekarza Sportowego oraz przedstawić trenerowi dokument potwierdzający jego ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach i meczach. W trakcie
każdej rundy rozgrywkowej będą organizowane badania lekarskie w klubie. Informacja o
terminach badań na stronie www.orzelpiaskiwielkie.pl oraz na profilu Facebooka.
7. Zawodnicy ze względu na sytuację finansową mogą zostać zwolnieni z opłacania składek w
całości, częściowo, okresowo. Proszeni są wówczas o przesłanie wniosku na adres e-mail:
orzelszkolka@gmail.com
8. Za dni ustawowo wolne oraz kilkudniowe nieobecności zawodnika składki nie będą zwracane.
Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja, a
w przypadku przewlekłych urazów lub chorób przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie.
9. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania słodzonych napojów gazowanych
chipsów oraz słodyczy bezpośrednio przed w trakcie oraz po treningach.
10. Podczas treningów oraz meczy rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do nie wchodzenia
na murawę boiska.
11. Podczas meczy prosimy rodziców o zachowanie spokoju, od kierowania grą podopiecznego
jest trener drużyny. Surowo zabrania się rodzicom udzielania jakichkolwiek wskazówek podczas
meczy i treningów tak by dzieci mogły skoncentrować się na grze, ćwiczeniach i poleceniach
wydawanych przez trenera.
12. KS Orzeł Piaski Wielkie zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
13. Każdy zawodnik Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie jest zobligowany do zapisania się do
szkółki piłkarskiej przez portal www.laczynaspilka.pl według instrukcji zamieszczonej na naszej
stronie internetowej. Zapisanie się poprzez portal jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
wynikającego z projektu certyfikacji szkółek piłkarskich prowadzonych przez Polski Związek Piłki
Nożnej.
……………………………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych

…………………………
Miasto, data

Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2, 30-685 Kraków
KRS 0000074416 REGON 350472311 NIP 6792471272
Nr konta: 03 1090 2590 0000 0001 2371 9757 Bank zachodni WBK
www.orzelpiaskiwielkie.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka złożonych w Karcie
Kwalifikacyjnej jest Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2, 30-685 Kraków KRS 0000074416 REGON
350472311 NIP 6792471272.
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze szkoleniem sportowym i udziałem w zawodach na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b i na podstawi. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
2. Odbiorcą danych osobowych będą trenerzy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych
na podstawie upoważnienia .
3. Ponieważ podane dane osobowe są niezbędne do realizacji zajęć, podanie danych jest zarówno wymogiem
ustawowym (w zakresie w jakim powstają obowiązki publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest
przetwarzanie danych), jak i umownym. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania
uczestnictwa dziecka na zajęciach sportowych w oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń, chyba że
przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
6. Wiem, że mój udział dziecka w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać się z
przetwarzaniem jego wizerunku i tym samym upoważniam KS Orzeł Piaski Wielkie do rozpowszechniania wizerunku w
celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz
terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych
oraz w mediach wewnętrznych, w związku z realizacją celów statutowych Klubu.
7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu
umowy/ jest konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator może zrezygnować z
zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn.
żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą
oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.

………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)
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