
Pszczyna, dn. .............................. r.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przyjęcia nowego członka do Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna

KONTAKT Z RODZICEM/OPIEKUNEM (w celu bezpośredniego kontaktu):

(prosimy o wypełnienie deklaracji drukowanymi literami)

OPIEKUN 1

Imię: .......................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Tel.: ........................................................................................

E-mail: ...................................................................................

OPIEKUN 2

Imię: .......................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Tel.: ........................................................................................

E-mail: ....................................................................................

DANE ZAWODNIKA:

Imię: .......................................................................................

Pesel: ......................................................................................

Miejsce ur.: ............................................................................

E-mail: ...................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Data urodzenia: ......................................................................

Telefon: ..................................................................................

Szkoła: ....................................................................................

Adres zam.: …………………………………………………………………………….................................................................

Poprzedni klub: ……………………………………………………………………………............................................................

Uwagi zdrowotne/Choroby: …………………………………………………………………………….........................................

Proszę o przyjęcie do MKS Iskra Pszczyna, sekcja: piłka nożna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka (w tym wizerunku)
przekazanych Miejskiemu Klubowi Sportowemu Iskra Pszczyna w celu realizacji projektów i działań doraźnych
związanych z działalnością prowadzoną na rzecz członków klubu oraz ich opiekunów i rodziców, a także w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, szczególnie w przypadku udziału w treningach, zawodach i innych
wydarzeniach organizowanych przez Klub. Wyrażam również zgodę na umieszczenie wizerunku swojego i dziecka na
stronie internetowej oraz profilach serwisów społecznościowych Klubu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikacji i przetwarzania
wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogowych i cyfrowych, materiałów video w czasie trwania
treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych organizowanych przez Klub w materiałach promocyjnych i
reklamowych oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych Klubu.

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem MKS Iskra Pszczyna i uczęszczało
na zajęcia sportowe organizowane przez klub w sekcji piłki nożnej. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest
zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.

* składka członkowska - nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub, a świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKS Iskra Pszczyna i reprezentowania jego barw. Składka
członkowska obowiązuje członków Klubu przez cały okres trwania w członkostwie, i jest płacona przez cały rok
kalendarzowy, czyli 12 miesięcy w roku, niezależnie do tego, czy zajęcia odbywają się, czy też nie. Jest to opłata za
przynależność klubu, a nie za treningi.



Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna ul.
Ks. Bpa. Bogedaina 22, 43-200 Pszczyna. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań
prowadzonych na rzecz członków klubu oraz ich opiekunów i rodziców. Odbiorcami danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem w zakresie realizacji celów, na które wyrazili Państwo zgodę, a także podmioty
świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest
udzielona przez Państwa zgoda oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas Państwa
uczestnictwa w klubie. Dane osobowe członków klubu – zawodników, będą przechowywane także w okresie kariery
zawodniczej oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym również mogą podlegać
archiwizacji, w ramach dokumentacji Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie (w tym wizerunku) jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do wpisania dziecka w poczet członków Klubu oraz korzystania z usług i oferty Klubu.

Posiadają Państwo prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do przesłania formularz.

Dane kontaktowe administratora danych: Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna, ul. Bogedaina 22, 43-200
Pszczyna. E-mail: akademia@iskra.pszczyna.pl, klub@iskra.pszczyna.pl.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję:
1. Jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 225 zł dokonywaną na poniższe konto Klubu dokonujemy wraz z

opłatą pierwej składki członkowskiej. W ramach opłaty wpisowej dziecko zostanie wyposażone w sprzęt
treningowy Klubu (Regulamin Klubu punkt 23).

2. Miesięczną składkę członkowską* w wysokości 100 zł płatną z góry do 15-go każdego m-ca, zgodnie ze statutem
Klubu i przyjętymi uchwałami na konto klubu. Wysokość składki może ulec zmianie, o czym Klub będzie
informował odpowiednio wcześniej:

PKO BANK POLSKI 62 1020 2528 0000 0202 0309 4406
z dopiskiem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK, MIESIĄC/ROK

np.: „Składka członkowska Dawid Nowak, rocznik 2010, 01/2020”

PKO BANK POLSKI 71 1020 2528 0000 0102 0363 4292
z dopiskiem: OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK
np.: „Opłata wpisowa Dawid Nowak, rocznik 2010, wzrost i rozmiar stopy”

W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd Klubu ma prawo do zawieszenia lub
skreślenia z listy członków zawodnika zalegającego z opłatą, zgodnie ze statutem.

....................................................................................................................
(podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)

* składka członkowska - nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub, a świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKS Iskra Pszczyna i reprezentowania jego barw. Składka
członkowska obowiązuje członków Klubu przez cały okres trwania w członkostwie, i jest płacona przez cały rok
kalendarzowy, czyli 12 miesięcy w roku, niezależnie do tego, czy zajęcia odbywają się, czy też nie. Jest to opłata za
przynależność klubu, a nie za treningi.

mailto:akademia@iskra.pszczyna.pl,
mailto:klub@iskra.pszczyna.pl


Pszczyna, 01.01.2020 r.

REGULAMIN
MKS ISKRA PSZCZYNA

(Obowiązkowo do zapoznania przez rodziców i zawodników)

1. Klub zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji zawodnika pod względem:
a) Poziomu sportowego
b) Wyników w nauce
c) Zachowania i ewentualnych problemów wychowawczych

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zawodnik może na stałe lub czasowo zostać przeniesiony do grupy o niższym poziomie
sportowym. W wyniku nagannego zachowania Zawodnika, Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Zawodnika
z Miejskiego Klubu Sportowego „Iskra”.
Każdy zawodnik przed umożliwieniem uczestnictwa w meczach/turniejach jest weryfikowany przez trenera grupy i to trener
grupy decyduje o możliwości uczestnictwa zawodnika w meczach/turniejach.

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.
4. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów

(roczników) w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.
5. Opiekunowie prawni uznają, że Trenerzy, Koordynatorzy a także Władze Klubu poświęcają czas i środki na kształcenie młodych

sportowców w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka.
6. Opiekunowie szanują decyzję Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych

działaniach.
7. Opiekunowie mają zaufanie do systemu szkolenia Klubu.
8. Wszyscy zawodnicy trenujący w Klubie muszą posiadać ważne badania lekarskie, raz na rok dziecko powinno odbyć badania

lekarskie oraz wykonać badania tj. Krew, mocz i EKG, następnie dostarczyć podbitą przez lekarza kartę zdrowia sportowca do
klubu.

9. Opiekunowie prawni/Zawodnicy są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki
członkowskie są opłacane z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.

10. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Miejskim Klubie Sportowym “Iskra”, Opiekunowie zobowiązani są poinformować o
rezygnacji Trenera swojej drużyny oraz przesłać formularz z rezygnacją drogą mailową do Klubu: akademia@iskra.pszczyna.pl,
bądź wypełnić pismo osobiście w biurze Klubu.

11. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia/filmy ich uczestnikom
oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalanego na zdjęciach/filmach w ramach strony internetowej,
portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniem Miejskiego Klubu Sportowego “Iskra”.

12. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko w wyniku nieprzestrzegania
obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

13. Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną spoza
boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Opiekunowie wspierają oraz zachęcają do
lepszej gry ale nie instruują.

14. Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną. Wyjątkiem są osoby
pełniące rolę kierownika drużyn.

15. Opiekun powinien pomóc dziecku przygotować się do treningu, następnie powinien egzekwować od dziecka samodzielne
przygotowanie się do treningu i wykonać tylko sprawdzenie czy dziecko przygotowało ubiór odpowiedni do miejsca treningu.

16. W trakcie treningów i meczów Opiekunowie przebywają na trybunach. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika drużyn.
17. Opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.
18. Opiekunowie/Zawodnicy mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach, meczach czy

zgrupowaniach.
19. Opiekunowie/Zawodnicy nie będą spożywać alkoholu ani palić papierosów podczas zajęć treningowych i meczów.
20. Opiekunowie oraz Zawodnicy akceptują, poprzez złożenie oświadczenia w postaci deklaracji członkowskiej, zasady

obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.
21. W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić/odmówić członkostwo w Miejskim

Klubie Sportowym “Iskra”.
22. Zawodnik, który przez 12 miesięcy sezonu (sezon od sierpnia do lipca) poprzedzających nowy sezon terminowo opłaci wszystkie

składki członkowskie, otrzyma z Klubu nieodpłatnie nowy komplet treningowy (koszulka treningowa, spodenki treningowe,
getry) do połowy października nowego sezonu. W przypadku problemów z dostarczeniem w podanym terminie klub będzie
informował o nowym terminie dostawy.

23. W skład opłaty wpisowej dokonywanej wraz z dołączeniem do MKS Iskra Pszczyna wchodzi wyposażenie zawodnika w sprzęt
treningowy tj. komplety treningowe, polo wyjściowe, bluza treningowa (2x koszulka treningowa, spodenki, 2x getry, bluza
treningowa i polo)

24. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przewóz swojego dziecka prywatnymi samochodami, autokarami i pociągami na
zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności Klubu.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni go akceptuję wraz ze złożeniem
deklaracji członkowskiej. Złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.


