
MKS JAGIELLONIA Tuszyn 
ul. Poniatowskiego 13, 
95-080 Tuszyn 
NIP: 7282321479 
REGON: 472316393 
e-mail: klub@jagielloniatuszyn.pl 
www.jagielloniatuszyn.pl  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Ja, niżej podpisana/y zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka w poczet zawodników klubu  
MKS JAGIELLONIA Tuszyn. 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

DATA URODZENIA DZIECKA   
 

–   
 

–     
 

 

NR PESEL DZIECKA            
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ULICA  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

RODZIC/OPIEKUN – NR 1 

IMIĘ I NAZWISKO  TELEFON  

RODZIC/OPIEKUN – NR 2 

IMIĘ I NAZWISKO  TELEFON  

E-MAIL KONTAKTOWY  

 

OŚWIADCZENIE 
 

A) Oświadczam, że zobowiązuję się do opłacania składki za moje dziecko na rzecz organizatora zajęć, 
klubu MKS JAGIELLONIA Tuszyn 

 
 
......................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

B) W y r a ż a m  /  n i e  w y r a ż a m * zgodę na samodzielny dojazd i powrót mojego dziecka  

na zajęcia 
 

 
* Proszę zakreślić wybraną opcję 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

C )  W razie nie wyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka prosimy o podanie danych 
kontaktowych osób (innych niż rodzice/opiekunowie) upoważnionych do odbioru dziecka  
po zakończeniu zajęć 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

OSOBA UPOWAŻNIONA – NR 1 

IMIĘ I NAZWISKO  TELEFON  

OSOBA UPOWAŻNIONA – NR 2 

IMIĘ I NAZWISKO  TELEFON  

 



MKS JAGIELLONIA Tuszyn 
ul. Poniatowskiego 13, 
95-080 Tuszyn 
NIP: 7282321479 
REGON: 472316393 
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REGULAMIN  

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MKS JAGIELLONIA TUSZYN 

Niezbędnym warunkiem do wzięcia udziału w zajęciach jest zapoznanie się i podpisanie poniższego regulaminu. 

1. Zajęcia organizowane są przez MKS JAGIELLONIA Tuszyn. 

2. Zajęcia są prowadzone w celu utworzenia drużyny piłkarskiej, której zawodnicy zostaną zgłoszeni do rozgrywek organizowanych  
przez PZPN, dlatego udział w zajęciach jest również deklaracją chęci udziału dziecka w tychże rozgrywkach i respektowania przepisów 
PZPN, reprezentując w ten sposób klub MKS JAGIELLONIA Tuszyn oraz społeczność gminy Tuszyn. 

3. Zajęcia dobywają się na wyznaczonych przez organizatora obiektach sportowych. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość 
i przestrzeganie poniższego Regulaminu oraz regulaminów sali sportowej i boisk na których odbywają się zajęcia. 

4. Dziecko zostaje przyjęte do Klubu na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy podpisać i 
oddać kierownikowi grupy lub trenerowi.  

5. O rezygnacji z zajęć należy poinformować przedstawiciela MKS JAGIELLONIA Tuszyn – kierownika grupy lub trenera. 

6. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z kierownikiem grupy lub trenerem. 

7. OPŁATY – każdy uczestnik (rodzic/op. prawny) biorący udział w zajęciach deklaruje uiszczanie składki na rzecz MKS JAGIELLONIA Tuszyn. 
Wszystkie zgromadzone składki będą przeznaczone na cele prowadzonych zajęć. 
a) składka za miesiąc treningowy wynosi 80 zł; w przypadku, gdy w klubie trenuje rodzeństwo opłata za miesiąc treningowy za drugie  

i kolejne dziecko wynosi 50 zł. 
b) zawodnicy drużyn grających w rozgrywkach LZPN opłacają składki przez 11 m-cy (od sierpnia do czerwca)- pozostali przez 10 m-cy. 
c) składkę płacimy za miesiąc bieżący z góry w przeciągu pierwszego tygodnia w miesiącu; 
d) składkę płacimy niezależnie od obecności dziecka; 
e) wpłaty są uiszczane z zasady przelewem na konto klubu a także po uzgodnieniu u skarbnika lub kierownika drużyny. 
f) jeżeli jedyną przeszkodą brania udziału w zajęciach są pieniądze, prosimy o kontakt z kierownikiem drużyny – każdy przypadek 

zostanie rozpatrzony indywidualnie. 
g) brak wpłaty może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania należności. 

8. Na zajęciach dziecko przebywa 60 lub 90 minut pod opieką trenera. W czasie przygotowania się do treningu za dziecko ponosi 
odpowiedzialność rodzic bądź opiekun prawny. 

9. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się. 

10. Wszystkie dzieci w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój dostosowany do miejsca odbywania zajęć. W przypadku braku 
odpowiedniego stroju trener prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy 
zdrowie dziecka. Dzieci zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową czy boisko. Na halę sportową wchodzimy 
tylko w obuwiu z jasną i niebrudząca podeszwą. 

11. MKS JAGIELLONIA Tuszyn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci podczas treningów. 

12. W przypadku odwołania zajęć przez trenera zajęcia będą odrabiane w terminie i miejscu ustalonym przez trenera. 

13. W przypadku dłuższej choroby należy powiadomić trenera lub kierownika drużyny. 

14. Dziecko uczęszczające na zajęcia sportowe musi podlegać ubezpieczeniu od utraty zdrowia i życia. W razie braku ubezpieczenia należy 
niezwłocznie ubezpieczyć dziecko, w przeciwnym razie nie będzie mogło brać udziału w treningach. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć. 

15. Zawodnicy MKS JAGIELLONIA Tuszyn mają obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza 
sportowego potwierdzające zdolność do uczestniczenia w zajęciach sportowych. MKS JAGIELLONIA Tuszyn w odstępach 12 m-cy będzie 
organizował spotkanie z lekarzem sportowym w celu ułatwienia przeprowadzenia badań oraz zapewnienia stałej kontroli zdrowia 
zawodników. Opłaty za zaświadczenie wnoszone jest przez zawodników indywidualnie. 

16. Podczas treningów i zawodów osoby rodzice, opiekunowie prawni, członkowie rodzin zawodników mają bezwzględny zakaz przebywania 
na treningach w strefie treningowej. Jedynym dopuszczalnym miejscem jest trybuna obiektu sportowego, na którym odbywa się trening. 
Jednocześnie prosimy o powstrzymanie się od komentowania zajęć, podpowiadania i pokrzykiwania na dzieci. 

17. Trenerzy prowadzący zajęcia mają przyzwolenie na stosowanie upomnień w postaci zadań specjalnych, karnych pompek lub przysiadów 
czy czasowego zawieszenia udziału w zajęciach za ewentualne niewłaściwe zachowania zawodników (nieposłuszeństwo względem 
prowadzących, znieważanie kolegów czy bluźnierstwa). W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może wykluczyć zawodnika z dalszego 
udziału w zajęciach czy nawet odsunąć z udziału w kolejnych treningach. 

18. Poza zajęciami praktycznymi na obiektach sportowych, będą prowadzone obowiązkowe zajęcia teoretyczne mające na celu mentalne  
i psychiczne przygotowanie dzieci do prowadzonych zajęć oraz do wzięcia udziału w rozgrywkach ligowych. Termin, miejsce  
oraz ewentualne dodatkowe koszty określi organizator.  

 

DEKLARACJA 

Niniejszym akceptuję „Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych 
przez MKS JAGIELLONIA Tuszyn” oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

 



MKS JAGIELLONIA Tuszyn 
ul. Poniatowskiego 13, 
95-080 Tuszyn 
NIP: 7282321479 
REGON: 472316393 
e-mail: klub@jagielloniatuszyn.pl 
www.jagielloniatuszyn.pl  

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) – oraz moich jako rodzica/opiekuna prawnego, podanych  
w formularzu zgłoszeniowym z dn. ……………………………..………………. w zakresie: 

a) realizacji działalności statutowej,  

b) promocji działalności Stowarzyszenia, 

c) przekazywania informacji i wiadomości dotyczących postępów mojego dziecka (podopiecznego),  

d) przekazywania informacji i wiadomości dotyczących działalności Stowarzyszenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego) zawartych w niniejszej deklaracji, a także wizerunku 
dziecka przez Stowarzyszenie w celach:  

a) realizacji procesu szkoleniowego oraz prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych,  

b) zgłaszania do rozgrywek sportowych,  

c) organizacji wyjazdów szkoleniowych 

d) umieszczenia danych osobowych na stronie klubu pod adresem www.jagielloniatuszyn.pl (oraz www.mks2000tuszyn.pl) 

e) ubieganie się i rozliczanie dotacji ze środków publicznych,  

f) ubezpieczenia 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880, z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (osoby, której jestem opiekunem prawnym) przez 
Stowarzyszenie w formie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich 
obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności za pośrednictwem portali 
społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych związanych  
z działalnością Stowarzyszenia. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych jest stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy JAGIELLONIA Tuszyn z siedzibą w 95-080 Tuszyn,  
ul. Poniatowskiego 13 

2. podanie danych jest dobrowolne 

3. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich modyfikacji 

4. przysługuje mi prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz rozpowszechnianie jego 
wizerunku 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

 

Informacja:  

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „JAGIELLONIA Tuszyn” z siedzibą w 95-080 Tuszyn , ul. Poniatowskiego 13. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, promocji działalności Stowarzyszenia oraz przekazywania członkom informacji  
i wiadomości dotyczących działań Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może ujawnić dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, 
podmiotom współpracującym, a w szczególności:  

a) trenerom,  

b) organom nadzorczym,  

c) podmiotom świadczącym usługi IT,  

d) podmiotom świadczącym usługi księgowe,  

e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i video.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. Rozporządzenia 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. Urz. UE. L Nr 119) przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Powyższe żądania mogą być 
wnoszone na adres e-mail: semp@semp.com.pl .  

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest warunkiem przyjęcia  
do Stowarzyszenia. Można również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w formie pisemnej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia, co będzie 
jednoznaczne z wycofaniem swojego członkostwa w Stowarzyszeniu. 
 



MKS JAGIELLONIA Tuszyn 
ul. Poniatowskiego 13, 
95-080 Tuszyn 
NIP: 7282321479 
REGON: 472316393 
e-mail: klub@jagielloniatuszyn.pl 
www.jagielloniatuszyn.pl  

 

ELEMENTARZ SPORTOWEGO RODZICA  
 

Zarząd Klubu oraz członkowie MKS JAGIELLONIA Tuszyn zdają sobie sprawę, że rodzice odgrywają bardzo ważną 

rolę w sportowym rozwoju swojego dziecka. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspierania naszych działań, abyśmy 

wspólnie przysłużyli się osiąganiu sukcesów przez naszych podopiecznych.  

 

W związku z tym oczekujemy, że wszyscy Rodzice i/lub Opiekunowie będą przestrzegać następujących 

elementarnych zasad i reguł:  

I. Będą zachęcać, ale nie zmuszać, swoje Dziecko do zaangażowania w zajęcia sportowe oraz codziennie życie 

w klubu,  

II. Zadbają o to by Dziecko otrzymywało potrzebne mu wsparcie w dążeniu do doskonalenia swoich 

sportowych umiejętności oraz będą wspierać jego wysiłki sportowe, a także entuzjazm okazywany  

na co dzień,  

III. Będą pamiętać, że są przykładem dla swoich Dzieci - oklaskujcie nie tylko dobrą grę własnego Dziecka  

ale także jego kolegów z drużyny oraz przeciwników, bez których rywalizacja sportowa nie ma sensu, 

IV. Będą wpajać swojemu Dziecku, że wysiłek i praca zespołowa są równie ważne co samo zwycięstwo,  

V. Wspomogą Dziecko w stawianiu sobie realistycznych celów, doskonaleniu umiejętności oraz rozwijaniu 

pozytywnej postawy do sportu,  

VI. Będą zachęcać do gry zgodnej z przepisami, w duchu „fair play” oraz szacunku dla Sędziów, kolegów  

z drużyny oraz przeciwników,  

VII. Będą wspierać wszelkie działania w usunięciu ze sportowego życia poniżania, obrażania słownego  

oraz innych fizycznych nadużyć wobec Dzieci. Wszyscy dorośli w Klubie mają obowiązek chronić Dzieci  

przed tego typu formami nacisku,  

VIII. Uznają, że Trenerzy, Kierownicy Grup i Władze Klubu poświęcając czas i środki na kształcenie młodych 

sportowców, a w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka. Prosimy o wsparcie i szanowanie naszych 

decyzji,  

IX. Ufają systemowi szkolenia Klubu - teraźniejsze dobre wyniki nie są gwarantem sukcesu sportowego 

Twojego Dziecka w przyszłości,  

X. Powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli Trenera dowodząc drużyną 

spoza linii bocznej; tylko sztab trenerski jest upoważniony do wydawania wskazówek drużynie,  

XI. W trakcie zajęć lub meczu przebywają poza polem gry, w wyznaczonych do tego miejscach (trybunach),  

XII. Nie spożywają alkoholu, nie palą papierosów podczas zajęć treningowych i meczów, 


