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Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka
Dane rodzica/opiekuna:

Dane osobowe osoby uczestniczącej w zajęciach:
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1. J ako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego
dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Klubu Sportowego Ożarowianka oraz oświadczam, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego
pozwala na udział w zajęciach sportowych.
2. Oświadczam, że znane są mi cele i kierunki działania Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka. Zobowiązuję
się do aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Akademii.
Współpracy z jego władzami oraz wspierania akcji promocyjnych podejmowanych z innymi organizacjami.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem Akademii
Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka. Prawa i obowiązki nieletnich Uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym w szczególności oświadczam, że znam zasady odpłatności i wysokość opłat
członkowskich i zobowiązuję się do wnoszenia.
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, klub
pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Sportowy Ożarowianka (administratora danych) danych osobowych moich oraz
mojego dziecka/podopiecznego zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb wykonania praw i obowiązków wynikających
z członkostwa w Klubie Sportowym Ożarowianka, w tym
w szczególności w celu prowadzenia ewidencji uczestników zajęć lub rozgrywek oraz dokonywania rozliczeń składek członkowskich. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a
o przysługującym mi prawie dostępu do wyżej wymienionych
danych osobowych i żądania ich poprawiania lub wykreślenia.
Oświadczam również, że jestem świadomy/a, iż podanie danych
osobowych jak powyżej jest dobrowolne, jednakże wymagane
do rozpoczęcia członkostwa w Klubie Sportowym Ożarowianka.
6. Jestem świadomy/ma tego, że działalność Akademii Piłkarskiej
Klubu Sportowego Ożarowianka wiąże się m.in. z publikowaniem informacji o bieżących imprezach sportowych, meczach,
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składach osobowych poszczególnych drużyn itp. W związku
z powyższym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie przez Akademię Piłkarską Klubu Sportowego Ożarowianka, wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas zajęć
treningowych, turniejów sportowych, meczów, festynów oraz
innych form ruchu organizowanych przez Akademię. Powyższa
zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku wyłącznie na stronach internetowych Klubu Sportowego Ożarowianka, na jego
oficjalnym profilu oraz profilu danego rocznika na portalu społecznościowym Facebook, na ulotkach lub biuletynach, w celu
informowania o bieżącej działalności Akademii oraz na potrzeby naboru (np. publikacja zdjęć drużyny lub poszczególnych
zawodników, publikacja zdjęć lub nagrań z imprez sportowych,
informowanie o meczach z udziałem drużyny).
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