Deklaracja przyjęcia nowego zawodnika/zawodniczki
do KS Królewscy Płock
Imię i nazwisko zawodnika: …………………………………………………………………………………………………....
Data urodzenia i miejsce urodzenia(Dzień- Miesiąc- Rok): ...…………………………………………………..
Pesel1:..........................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna2: ……………………………………………………………………………......
Telefon kontaktowy(numer komórkowy): ……………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy(numer stacjonarny): ……………………………………………………………………………...
E-mail kontaktowy3: …………………………………………………………….....................................................
Adres zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miejscowość): …………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Szkoła/przedszkole zawodnika ………..………………………………………………………………………………….....
Ulubiony klub piłkarski zawodnika 4: ……………………………………………………………………………………....
Ulubiony piłkarz zawodnika 5: ………………………………………………………………………………………………...
Stan zdrowia zawodnika(choroby, uczulenia, inne): ……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………..
Data i podpisy rodzica/opiekuna prawnego

1

Potrzebny do zarejestrowania w systemie ewidencji zawodników PZPN - Extranet
Prosimy podać dane obydwojga rodziców lub opiekuna prawnego.
3
Podany adres e-mail będzie służył do logowania się na stronie internetowej klubu. Na niego będą przychodziły
powiadomienia, informacje i komunikaty.
4
Prosimy skonsultować z zawodnikiem! 
5
Prosimy skonsultować z zawodnikiem! 
2

Radość. Harmonia. Wychowanie.

Klub Sportowy Królewscy Płock
http://krolewscyplock.pl
kontakt@krolewscyplock.pl

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się i podpisałem regulamin rodzica. Jest to równoznaczne z jego
przestrzeganiem.
2. Deklaruję chęć uczestnictwa syna/córki/podopiecznego/podopiecznej w zajęciach
sportowych Klubu Sportowego Królewscy Płock.
3. Stan zdrowia syna/córki/podopiecznego/podopiecznej umożliwia mu udział w
treningach KS Królewscy Płock.
4. Wnoszę opłaty za zajęcia w KS Królewscy Płock w wysokości 100/150 zł miesięcznie,
płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Należność pobierana jest z góry za dany miesiąc.
5. Zobowiązuje się kupić ubiór treningowych dostarczony przez KS Królewscy Płock.
6. Obowiązkowo biorę udział w zebraniach organizowanych przez KS Królewscy Płock.
7. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych,
informacyjnych i statystycznych Klubu Sportowego Królewscy Płock zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883
z póz. zm.).
8. Zobowiązuję się przedstawić do wglądu trenerowi wyniki w nauce swojego
syna/córki/podopiecznego/podopiecznej.
9. Wspieram działania Klubu Sportowego Królewscy Płock w zakresie wychowywania
młodego piłkarza/piłkarki w duchu fair play, zasad zdrowego odżywiania,
przestrzegania wewnętrznego regulaminu klubu oraz dekalogu zawodnika.
10. Utożsamiam się z filozofią Klubu Sportowego Królewscy Płock.
11. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, informacje
prasowe, strona www) oraz w innych materiałach reklamowych klubu.

…………………………………………………
Data i podpisy rodzica/opiekuna prawnego
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