
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA FUNDACJI BIG POINT 

(sekcja piłkarska ) 
 

 

DANE ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI: 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL (wymagany przy rejestracji na sparingi/mecze):  

Adres zamieszkania: 

 

DANE KONTAKTOWE DO OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

1. Wyrażam  zgodę  na uczęszczanie mojego syna/córki na zajęcia treningowe  

w FUNDACJI Big Point. Jednocześnie zobowiązuję się do opłacania klubowych składek  

w kwocie 110 złotych miesięcznie w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego 

miesiąca. Opłata jest stała i nie ulega pomniejszeniu w związku z nieobecnością dziecka na 

treningu. 

 

…………………………….   …………………………………………… 

Miejscowość i data              Czytelny podpis Rodzica 

 

 

2. Zapoznałem się z regulaminem FUNDACJI Big Point. Zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu FUNDACJI. 

 

…………………………….   …………………………………………… 

Miejscowość i data              Czytelny podpis Rodzica 

 

 

3. Oświadczam, że dziecko posiada ważne niezbędne badania lekarskie zezwalające na 

uprawianie piłki nożnej. Zobowiązuję się do dostarczenia do Fundacji Big Point aktualnego 

zaświadczenia lekarskiego o barku przeciwwskazań do uprawiania danego sportu. Brak 

dokumentu wykluczy zawodnika z możliwości treningu, wyjazdów na turnieje, zgrupowania 

oraz zawody. 

 

…………………………….   …………………………………………… 

Miejscowość i data              Czytelny podpis Rodzica 



Oświadczenie członka FUNDACJI  Big Point o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

 

 

W związku z przystąpieniem do FUNDACJI  Big Point, wyrażam zgodę i przyjmuję do 

wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest FUNDACJA Big Point. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania bieżącej pracy 

administracyjnej w FUNDACJI. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości podjęcia treningów w FUNDACJI. 

4. Mam prawo do wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…………………………….   …………………………………………… 
Miejscowość i data              Czytelny podpis Rodzica 

 

 

 

 

Oświadczenie członka FUNDACJI Big Point o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku 
 

 

W związku z przystąpieniem do FUNDACJI Big Point: 

 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku MOJEGO DZIECKA ( np. fotografii, filmów 

wykonywanych podczas działań związanych z realizacją celów statutowych FUNDACJI  

w tym m.in. zawodów, treningów, zgrupowań). 

2. Wizerunek dziecka będzie wykorzystany wyłącznie w celu promocji FUNDACJI. 

 

 

…………………………….   …………………………………………… 
Miejscowość i data              Czytelny podpis Rodzica 

 


