
                              DEKLARACJA CZŁONKOWSKA     

                       
 
WYRAŻENIE ZGODY 
1.Przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, 
obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna.  
3.Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą: sms, mms, e-mail, na podane przeze mnie dane informacji oraz materiałów 
związanych z działalnością Akademii. 
4.Dla potrzeb wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane 
do innych materiałów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
5.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach 
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.   
6.Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub 
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 
7.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. 
 Podanie danych jest dobrowolne. 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
                                                                                              OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am siebie oraz zawodnika z Regulaminem oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

w zajęciach sportowych w ramach Akademii. Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe, zdolne do wysiłku fizycznego 

oraz nie ma żadnych przeciwskazań do uprawiania sportu. 

 

                                                                                                                                         Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

Regulamin Akademii Piłkarskiej 

1. W zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską  biorą udział zawodnicy, po wypełnieniu i 
podpisaniu oświadczenia oraz regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
3. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach.  
4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny i inne formy ruchu, organizowane przez Akademię 

mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć 
ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 

5. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademię Piłkarską  na zajęciach oraz w życiu codziennym. 
6. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych. 
7. Zawodnicy powinni przybywać na zajęcia ok. 10 minut przed ich rozpoczęciem. 
8. Po rozpoczęciu zajęć, zawodników obowiązuje całkowity zakaz opuszczania miejsca ich prowadzenia, bez 

wcześniejszego powiadomienia i zgody Trenera. 
9. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy (piłki, sprzęt pomocniczy, stroje itp.). 
10. W zajęciach treningowych, podczas meczów obowiązuje kulturalne zachowanie oraz gra fair play – łamanie 

norm będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami (opuszczenie zajęć, zawieszenie praw 
członkowskich). Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi . 

11. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej, Trener może podjąć 
decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen. 

12. Akademia Piłkarska  zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej dwóch zajęć  tygodniowo w sezonie 
letnim oraz zimowym. 

13. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w treningach oraz meczach są ważne badania lekarskie oraz opłacona 
składka członkowska. 

14. Składka nie jest opłatą za odbyte treningi a jest składką członkowską, wynosi 70 zł miesięcznie i jest 
przeznaczana na cele działalności Akademii. Pobierana jest w pełnej kwocie z wyjątkiem punktów 16 i 17 
niniejszego Regulaminu. 

15. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Akademii. Należy wpisać: „darowizna na 
rozwój kultury fizycznej” (imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, za który m-c jest wpłata). 
GAP BOGUCHWAŁA, NR RACHUNKU BANKOWEGO: 54 1140 2004 0000 3402 7964 6412. 

16. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 30 zł, za trzecie i kolejne- 
bez opłat. 

17. Przy absencji (choroba, kontuzja) powyżej dwóch tygodni opłata za treningi będzie rozpatrywana 
indywidualnie, tylko wtedy jeśli Rodzic, wcześniej o takiej sytuacji poinformuje Koordynatora Akademii. 

18. W przypadku dwumiesięcznej zaległości z ustalonymi płatnościami, zawodnik może zostać zawieszony w 
prawach członkowskich ( udział w meczach i zajęciach sportowych ) do czasu uregulowania zaległości. 

19. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do 
szatni. Wszelkie niejasności proszę zgłaszać osobiście trenerowi po zajęciach, zawodach. 

20. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania 
alkoholu. 

21. Akademia zastrzega sobie prawo do  zmian w regulaminie powiadamiając opiekunów zawodników. 
22. Regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonujących w Akademii Piłkarskiej. 
23.  Trener może wprowadzać dodatkowe zasady, funkcjonujące w danej drużynie, które zawodnicy mają 

obowiązek także przestrzegać. 
24. Złamanie regulaminu może być podstawą do zawieszenia lub wydalenia z Akademii Piłkarskiej. 

 

 

                                                                                                                                                Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

www.gapboguchwala.pl 

www.facebook.com/gapboguchwala.pl 


