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  DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 
GRUPY   MŁODZIEŻOWE   LKS   ZAPORA   WAPIENICA 

 
 § 1. 

1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez  

LKS Zapora Wapienica na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie. 

2. Składka członkowska jest wyrażeniem chęci uczestnictwa w życiu naszego klubu, reprezentowania 

naszych klubowych barw i realnym wsparciem finansowym, które pozwala nam na sprawne funkcjonowanie. 

Składki NIE SĄ formą opłaty za treningi w naszych sekcjach, wyjazdy na mecze, sparingi czy sprzęt 

sportowy. 

Składki miesięczne są wpłacane na konto klubu (osobiście bądź przez rodzica) przez 12 miesięcy w roku, 

niezależnie od ilości jednostek treningowych czy meczów. 

Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu LKS Zapora Wapienica uchwałami stowarzyszenia. 

 

§ 2. 

1. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach …………… razy w tygodniu 

organizowanych w Mieście Bielsko-Biała, w terminach ustalonych przez Trenera, plus mecze mistrzowskie, 

turnieje (też wyjazdowe) gdy zostanie powołany przez Trenera. 

 

§ 3. 

1. Opłata miesięczna składka członkowska wynosi 60zł niezależnie od ilości treningów przypadających w 

poszczególnych miesiącach, płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłata będzie wpłacana na subkonto klubu LKS ZAPORA Wapienica 

ING Bank Śląski: 38 1050 1070 1000 0022 8984 6806 

z dopiskiem: Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika, za jaki miesiąc 

np.: „Jan Kowalski, rocznik 2009, składka członkowska za miesiąc kwiecień”  

3. Klub Sportowy LKS ZAPORA Wapienica może dowolnie modyfikować zasady naliczania opłat, w tym 

zwolnić z opłaty całkowicie lub ją zredukować ze względu np. na długotrwałą chorobę Podopiecznego lub 

nieobecnością spowodowaną czynnikami niezależnymi od Opiekunów, istnieje możliwość zmniejszenia lub 

zniesienia składek ze względu na trudną sytuację materialną rodziców. W tym celu prosimy o bezpośredni 

kontakt z koordynatorem ds. młodzieży lub po wcześniejszym ustaleniu z Trenerem lub kierownikiem 

drużyny LKS ZAPORA Wapienica. 

4. Jeżeli w grupach młodzieżowych w danej sekcji LKS ZAPORA Wapienica trenuje drugie i każde następne 

dziecko opłata wynosi 40zł od dziecka. 

5. Jeżeli opłata członkowska nie zostanie uregulowana za 3 miesiące, zawodnik nie będzie dopuszczony do 

wzięcia udziału w treningach LKS ZAPORA Wapienica. 

6. LKS Zapora Wapienica nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.  

 

 

 



 

 

§ 4. 

1. Rodzic/Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem LKS ZAPORA Wapienica, który stanowi 

integralną część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń. LKS ZAPORA Wapienica zobowiązuje 

się powiadomić Rodzica/Opiekuna o wszystkich zmianach regulaminu. 

2. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Rodzica/Opiekuna stanowi integralną część niniejszej 

deklaracji. 

3. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się powiadomić LKS ZAPORA Wapienica o każdej zmianie informacji 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

 

§ 5. 

1. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz że stan zdrowia 

Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane 

jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach organizowanych przez LKS 

ZAPORA Wapienica. 

 

§ 6. 

1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Podopiecznego w zakresie promocji Klubu 

LKS ZAPORA Wapienica oraz podmiotów współpracujących, produktów oferowanych przez LKS ZAPORA 

Wapienica i podmioty współpracujące z LKS ZAPORA Wapienica. 

2. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na których jest Podopieczny na portalach 

internetowych związanych z klubem tj. (strona internetowa, Fanpage, Twitter, Instagram, Facebook, 

YouTube) 

3. Zajęcia treningowe i ligowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych, odpowiedzialność za doprowadzenie i 

odbiór dzieci ponoszą Rodzice/Opiekun prawny lub osoby przez nich upoważnione. 

 

§ 7. 

1. LKS ZAPORA Wapienica zobowiązuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem tych danych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Ustawa z dnia 

10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (RODO) 

 

 § 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy. 

 

§ 9. 

1. Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Rodzica/Opiekuna i LKS ZAPORA Wapienica. 
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