
Oświadczenie opiekunów prawnych Zawodnika niepełnoletniego

....................................................................
pieczątka klubu

Wyrażamy zgodę na uprawianie sportu – piłki siatkowej, w tym udział w zajęciach
szkoleniowo-treningowych oraz reprezentowanie w rozgrywkach barw klubu sportowego:

pełna nazwa klubu

przez córkę / syna:

...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................

imię i nazwisko zawodnika / zawodniczki data i miejsce urodzenia

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

dokładny adres zamieszkania

PESEL (dziecka – zawodnika): ...............................................................................

Adres e-mail (dziecka – zawodnika): ...............................................................................

Telefon (rodzica / opiekuna prawnego): ...............................................................................

Adres e-mail (rodzica / opiekuna prawnego): ...............................................................................

Oświadczamy,  że  rozumiemy  i  przyjmujemy  na  siebie  całą  odpowiedzialność
prawną  wynikającą  z  członkostwa  córki  /  syna  w  Klubie  oraz  zobowiązujemy  się
przestrzegać postanowień regulaminów i  przepisów sportowych WZPS w Lublinie oraz
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Warszawie.

Oświadczamy,  że  wyrażamy  zgodę  na  przetwarzanie  ww.  danych  osobowych
Zawodnika na potrzeby rejestracji i uprawnienia Zawodnika do udziału w rozgrywkach piłki
siatkowej oraz organizacji i przeprowadzenia tych rozgrywek, w tym wysyłanie wiadomości
e-mail wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia rozgrywek.

Informacja dla Zawodnika oraz Rodziców (Opiekunów Prawnych)

Zawodnik jest zobowiązany:
1. przestrzegać regulaminów Klubu oraz Przepisów sportowych WZPS w Lublinie i PZPS w Warszawie,
2. reprezentować godnie i z pełnym zaangażowaniem barwy Klubu, do którego przynależy,
3. do  przygotowania  do  reprezentowania  barw  swojego  miasta,  województwa  oraz  Polski  –  w

przypadku powołania do stosownej  reprezentacji,  w tym do uczestnictwa we wszystkich akcjach
szkoleniowych  (np.  konsultacjach  i  zgrupowaniach),  przy  czym  nadrzędnym  celem  jest
przygotowanie do Reprezentowania Polski w zawodach mistrzowskich rangi europejskiej i światowej.

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-treningowych oraz ustanie członkostwa w Klubie
jest możliwe w każdym momencie – tak na prośbę Zawodnika, Rodziców (Opiekunów prawnych), jak i
w  wyniku  decyzji  Klubu  (trenerów  prowadzących).  Rozwiązanie  i  zmiana  przynależności  klubowej
(transfer definitywny) przebiega zgodnie z postanowieniami przepisów sportowych WZPS w Lublinie
oraz PZPS w Warszawie.

.................................................. .................................................. ..................................................
miejsce i data czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych

Administratorem  danych  osobowych  jest  Polski  Związek  Piłki  Siatkowej  w  Warszawie  (ul.  Puławska  383,  02-801
Warszawa) oraz Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie (ul.  Montażowa 16, 20-074 Lublin). Powyższe dane
zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia prawidłowej rejestracji Zawodnika w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji
Klubów oraz Zawodników PZPS (www.pzps-rejestracja.pl) oraz organizacji i prowadzenia rozgrywek, w tym uprawnienia
Zawodnika do udziału w rozgrywkach poprzez wydanie Licencji  Zawodniczej.  Dane zostały pozyskane od podmiotu
(Klubu) biorącego udział w rozgrywkach. Osobie, której dane zostały pozyskane w sposób opisany powyżej przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz wszelkie uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. nr 100 poz. 1024).
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Wydano licencję nr: ........................................

Data wydania: ........................................


