
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Deklaracja niniejsza złożona w dniu ......................... przez ...................................................... (zwanego dalej 

Opiekunem) Opiekuna prawnego ...........................................................(zwanego dalej Podopiecznym) ur. 

………………………………. w …………………… pesel ………………………… zamieszkały 

……………………………………………………….po jej przyjęciu przez Klub Piłkarski Progres Gorzów 

Wlkp. stanowi podstawę świadczenia pomiędzy stronami.  

§1 

Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez Klub 

Piłkarski Progres Gorzów Wlkp.  na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.  

§ 2 

Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach 2 lub 3 razy w tygodniu     i w terminach 

ustalonych przez Trenera właściwej grupy.  

 

§ 3 

Opłata miesięczna za przynależność do Stowarzyszenia Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp.   wynosi 130 zł 

(słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających                                         

w poszczególnych miesiącach, płatna z góry za dany miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w 

roku. 

 

§ 4 

Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp., który stanowi 

integralną część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń. Klub zobowiązuje się powiadomić Opiekuna 

o wszelkich zmianach regulaminu.  

Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun 

zobowiązuje się powiadomić Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. o każdej zmianie informacji zawartych w 

formularzu.  

 

§ 5 

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.   

 

§ 6 

Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji Klubu Piłkarskiego 

Progres Gorzów Wlkp.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.). 

 

 

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

tel. kontaktowy Opiekuna oraz e-mail 

 

.................................  
        podpis Opiekuna  

 

Decyzją Zarządu przyjęto w/w członka zwyczajnego Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp. 

 

 

...................................              ............................. 
       data i podpis Prezesa                             data i podpis członka Zarządu 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Piłkarski Progres, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Wyjaśnień mogą 

udzielić także pracownicy Klubu. 


