
REGUCKI KLUB SPORTOWY BÓR  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

(zgoda na przetwarzanie  danych osobowych) 
 
 
Dane zawodnika : 

Imię i nazwisko  :    …………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  ……………………………… ………………………… 

PESEL: …………………………………………………............................................. 

Dane rodzica/prawnego opiekuna zawodnika: 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………e-mail: …………………………………………… 

 
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo Dziecka w treningach, zawodach i innych zajęciach organizowanych przez Klub, jak 

również na zgłaszanie przez Klub uczestnictwa Dziecka w treningach, zawodach sportowych i innych organizowanych 
przez podmioty zewnętrzne zajęciach, w których Klub bierze udział w związku ze swoją działalnością statutową.  

 
2. Oświadczam, że stan zdrowia Dziecka jest mi znany i na bieżąco monitorowany oraz że nie występują żadne znane mi 

przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa Dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub, jak i w zawodach 
sportowych, w których Klub bierze udział. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych mi, a nie ujawnionych 
chorób dziecka. 

 

3. W przypadku wystąpienia w trakcie zajęć organizowanych przez Klub zagrożenia życia  lub 
zdrowia Dziecka, zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje oraz 
wyrażam zgodę na udzielanie przedstawicielom Klubu wszelkich informacji o stanie zdrowia 
Dziecka.  
 

 
.......................................                                               ………..………………………………………….. 
  (miejscowość, data)                                                       (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się ze statutem Klubu dostępnym na stronie: www.borregut.pl 
 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka ujętych w niniejszej deklaracji oraz na wykorzystanie 
wizerunku Dziecka w związku z jego uczestnictwem  w działaniach statutowych Klubu, w szczególności w celu: 
a) umieszczania informacji (w tym wizerunku) na temat Dziecka na stronie internetowej Klubu i Profilach Klubu na 

portalach społecznościowych, 
b) zgłaszania uczestnictwa Dziecka w zawodach sportowych, 
c) zgłaszania uczestnictwa Dziecka w obozach treningowych, 
d) zgłaszania danych Dziecka do umów ubezpieczeń zawieranych przez Klub. 

6. Potwierdzam, że jestem poinformowana/y, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO):administratorem danych osobowych Dziecka jest Regucki Klub Sportowy „Bór”  adres: 05-430 Celestynów ul. 
Pl.Św. Floriana 1 Regut;  e-mail: rksregut@wp.pl więcej informacji dotyczących RODO dostępna jest  na stronie: 
www.borregut.pl 

 
 

.......................................                                                ………..………………………………………….. 
  (miejscowość, data)                                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

http://www.borregut.pl/
mailto:rksregut@wp.pl
http://www.borregut.pl/


REGUCKI KLUB SPORTOWY BÓR  

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych  organizowanych przez 
Regucki Klub Sportowy „Bór”: 

1. Zawodnicy RKS „BÓR” zobowiązani są godnie reprezentować klub na obiektach sportowych jak i poza nimi w 
życiu codziennym.  

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać  aktualne badania lekarskie, przed każdą rundą rozgrywkową będą 
organizowane badania lekarskie w klubie.  Informacja o terminach badań na stronie www.borregut.pl 

3. Na mecze w rozgrywkach ligowych, turnieje, sparingi powoływani są zawodnicy wg listy ogłoszonej przez 
trenera. Obecność powołanego na mecz zawodnika jest obowiązkowa. W przypadku kontuzji, choroby, bardzo 
ważnych zajęć szkolnych uniemożliwiających uczestnictwo, należy bezzwłocznie powiadomić trenera.  

4. Każde przyjście na trening, turniej, mecz itp. rozpoczyna się od przywitania z kolegami, zawodnikami obcych 
drużyn, głośnego 'DZIEŃ DOBRY' skierowanego do rodziców, rodziców zawodników drużyn przeciwnych, 
trenerów, sędziów, wszystkich osób z obsługi. 

5. Każdą nieobecność na treningach, meczach, turniejach należy zgłosić trenerowi prowadzącemu (sms, e-mail) 
6. Wszelkie spóźnienia na trening należy zgłaszać trenerowi (sms, telefon). Brak informacji o spóźnieniu może 

skutkować brakiem zgody na udział w treningu. 
7. Złe zachowanie, nie stosowanie się do poleceń trenerów może spowodować odsunięcie od danego treningu 

lub relegowanie z klubu. 
8. Brak sprzętu lub sprzęt niewłaściwie przygotowany do treningu (brudne buty, strój, nie napompowana piłka 

itp.) skutkuje wykluczeniem z treningu. 
9. Zamiar uczestniczenia w testach, treningach, meczach, sparingach, turniejach, obozach organizowanych przez 

organizację (klub, stowarzyszenie) inną niż RKS Bór, musi zostać zgłoszony trenerowi.  
10. Rodzic/ opiekun deklaruje, że zmiana barw klubowych nastąpi tylko po zakończeniu sezonu ligowego. 
11. Zmiana barw klubowych zostanie zgłoszona władzom klubu oraz trenerowi prowadzącemu na piśmie, nie 

później niż 30 dni przed datą przejścia zawodnika do innego klubu. 
12. Przy zmianie barw klubowych lub rezygnacji z uczęszczania na zajęcia zawodnik jest zobowiązany do zwrotu 

otrzymanego sprzętu meczowego, treningowego, pomocniczego, nawet, jeśli w kosztach zakupu w/w sprzętu 
partycypował rodzic/ opiekun. Zwrot sprzętu nastąpi nie później niż podczas ostatnich zajęć w klubie. 

13. Przy transferze zawodnika do innego klubu, obowiązywał będzie zwrotu kosztów szkolenia tego zawodnika 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN/ PZPS). 

14. Zawodnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego sprzętu treningowego, meczowego, pomocniczego, 
również w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, niezależnie od powodu, na takich samych zasadach, jak 
w przypadku zmiany barw klubowych. 

15. Podczas meczy prosimy rodziców o zachowanie spokoju, od kierowania grą podopiecznego jest trener 
drużyny. 

16.  Uprasza się rodziców o nie  udzielania jakichkolwiek wskazówek podczas meczy i treningów tak by zawodnicy 
mogły skoncentrować się na grze, ćwiczeniach i poleceniach wydawanych przez trenera.  

17. RKS BÓR zastrzega, że ostateczną decyzję o przydziale dziecka do danej grupy podejmują trenerzy , lub 
koordynator d/s szkolenia . 

 
  .......................................                                                          ………..………………………………………….. 
    (podpis zawodnika )                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

18. Informacja dotycząca składki członkowskiej: 

Wpłat dokonujemy na konto Reguckiego Klubu Sportowego -Bór 

PKO.BP.SA o/Otwock numer konta : 35 10201127 0000 1402 0238 3438 

Opłata członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca z góry: 100 zł miesięcznie (rodzeństwo - 150 zł). W tytule 
przelewu należy wpisać: „Imię, Nazwisko osoby podpisującej deklarację członkowską w stowarzyszeniu oraz miesiąc, za 
który dokonywana jest wpłata”.  
 Np. Jan Kowalski : składka członkowska za styczeń 2017r 

Opłata składki członkowskiej obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Decyzję o wysokość składki członkowskiej 

podejmuje zarząd  klubu stosowna uchwałą, podając ją do wiadomość za pomocą strony  www.borregut.pl. 

 .......................................                                                ………..………………………………………….. 
    (miejscowość, data)                                                           (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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