
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

DANE DZIECKA 

IMIĘ I NAZWISKO  _________________________________________________________________________________ 

DATA URODZENIA ________________________________________________________________________________ 

PESEL_____________________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA ____________________________________________________________________________ 

NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA___________________________________________________________________ 

 

DANE RODZICA 

IMIĘ I NAZWISKO _________________________________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU _______________________________________________________________________________ 

ADRES EMAIL ____________________________________________________________________________________ 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie 
FOOTBALL PROJECT, które odbywają się na wskazanych przez Stowarzyszenie obiektach. 

2. Rodzice /Opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka podczas zajęć . Jednocześnie 
oświadczają, że Dziecko nie ma żadnych jawnych , wykrytych przeciwskazań zdrowotnych i wychowawczych 

do uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna oraz danych osobowych Dziecka wyżej 
podanych przez Stowarzyszenie FOOTBALL PROJECT  w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi w 
postaci zajęć piłkarskich, organizacji wyjazdów szkoleniowych oraz na zawody sportowe, prowadzenia 
rejestrów postępów szkoleniowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 101, poz. 926). 

4. Wyrażam zgodę bez zobowiązań i rekompensaty dla nas ani dla Dziecka ,do rozpowszechniania wizerunku 
naszego dziecka , w tym do publikacji , pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć 
,portretu ,jak również do rozpowszechniania nazwiska głosu i danych biograficznych Dziecka w dowolnym 
formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

§ 1 

1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez 
FOOTBALL PROJECT na warunkach określonych w niniejszej deklaracji . 

 § 2. 

1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach 2 razy w tygodniu organizowanych w 
miejscowości ……………………..........., w terminach ustalonych przez Trenera właściwej grupy. 

§ 3. 

1.  Opłata miesięczna (abonament) za przedmiot umowy wynosi ………...,- zł niezależnie od ilości  treningów                           
przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca, 
poprzez aplikację SPORT BM. 

2.    Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na treningach Football 
Project  w danym miesiącu. 

3.    W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na treningach FOOTBALL PROJECT, 
naliczane jest 50% opłaty miesięcznej określonej w pkt 1. chyba, że uczestnik zrezygnował z zajęć, o czym 
wcześniej poinformował trenera  swojego oddziału FOOTBALL PROJECT. 

4.     Każdy ośrodek FOOTBALL PROJECT może dowolnie modyfikować zasady naliczania opłat, w tym zwolnić z 
opłaty całkowicie lub ją zredukować ze względu np. na długotrwałą chorobę Podopiecznego lub nieobecności 
spowodowane czynnikami niezależnymi od Opiekunów, jedynie po wcześniejszym ustaleniu z trenerem swojego 
ośrodka FOOTBALL PROJECT. 

5.    Opiekun po dniu rozpoczęcia zajęć przez Podopiecznego otrzymuje zestaw , w skład którego wchodzą: 
koszulka z nadrukiem, spodenki i getry marki NIKE. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż trzy 
miesiące Rodzic/Opiekun zobowiązany jest pokryć koszt sprzętu w wysokości 100 zł. 

6.    Każdy ośrodek FOOTBALL PROJECT zastrzega sobie prawo do zmiany daty ,godziny ,oraz miejsca treningu . 

7.    Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany 
poprzez aplikację SPORT BM  i drogą mailową  , najpóźniej na 4 godziny przed treningiem. 

§ 4. 

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun 
zobowiązuje się powiadomić FOOTBALL PROJECT o każdej zmianie informacji zawartych w formularzu. 

 

§ 5. 

1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia Podopiecznego 
jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach FOOTBALL PROJECT. 

2. Rodzice /Opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka podczas zajęć . Jednocześnie 
oświadczają, że Dziecko nie ma żadnych jawnych , wykrytych przeciwskazań zdrowotnych i wychowawczych do 
uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

 



§ 6. 

1. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Podopiecznego w zakresie promocji marki FOOTBALL 
PROJECT.  

§7 

1. Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału 
winna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail)   fp@footballproject.pl . Rezygnacja prowadzi do 
natychmiastowego rozwiązania umowy. Poniesione koszty organizacji treningu do końca okresu rozliczeniowego, 
w którym nastąpiło rozwiązanie umowy Stowarzyszenie FOOTBALL PROJECT może naliczyć Opiekunowi w 
wysokości wynikającej z udziału Podopiecznego. 

2. Pomimo rozwiązania umowy w mocy pozostają następujące postanowienia umowy: § 6 Deklaracji. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy. 
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