Zamość dnia……………………………………….

Zamość dnia……………………………………….

Deklaracja Członkowska AMSPN „Hetman” Zamość

Deklaracja Członkowska AMSPN „Hetman” Zamość

rodziców / opiekunów prawnych małoletniego o przystąpieniu dziecka w poczet zawodników

rodziców / opiekunów prawnych małoletniego o przystąpieniu dziecka w poczet zawodników

……………………………………………………………….,urodzony dnia…………………………………………… w………………………….

……………………………………………………………….,urodzony dnia…………………………………………… w………………………….

nr PESEL…………………………………..……………………………………. zamieszkały ………………………………………………………

nr PESEL…………………………………..……………………………………. zamieszkały ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na mocy niniejszej deklaracji oświadczamy, że nasze dziecko przystępuje do Stowarzyszenia i staje się
zawodnikiem AMSPN „Hetman” Zamość na czas nieokreślony.
Na mocy niniejszej deklaracji oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Autonomicznej
Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej umieszczonej na stronie AMSPN „Hetman” Zamość i zobowiązujemy się
do jego przestrzegania, oraz że:
1. Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka we wszelkich zajęciach sportowych i
okolicznościowych prowadzonych przez AMSPN Hetman Zamość i w których AMSPN „Hetman” Zamość
uczestniczy;
2. Zobowiązujemy się zapoznawać na bieżąco z terminami i godzinami zajęć treningowych, rozgrywek
ligowych, turniejów i innych imprez organizowanych przez AMSPN Hetman Zamość oraz w których AMSPN
„Hetman” Zamość uczestniczy;
3. Wyrażamy zgodę, na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku oraz głosu z treningów, imprez
sportowych i okolicznościowych oraz wszelkich innych okoliczności związanych z uprawianiem piłki nożnej
lub reprezentowaniem Klubu AMSPN „Hetman” Zamość oraz z zawodów sportowych (meczów i
sparingów) przez drużyny, z którymi rywalizacja następuje.
4. Jeżeli corocznie będziemy wyrażali chęć dalszego szkolenia w Klubie AMSPN „Hetman” Zamość od wieku
określonego przez trenera będziemy podpisywali „deklarację karty gry amatora”.
5. Zobowiązujemy się do opłacania składek członkowskich AMSPN Hetman Zamość w wysokości ustalonej
w każdym czasie przez Zarząd – obecnie 60 złotych miesięcznie (kwota obejmuje składkę członkowską i
ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków), płatnych do dnia 5 każdego miesiąca,
począwszy od pierwszego miesiąca w którym zawodnik rozpoczął trenowanie na rachunek bankowy klubu:
Bank Pekao S.A. Nr Konta 16 1240 2005 1111 0010 7154 0701
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Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia Autonomicznej
Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej „Hetman” Zamość: danych osobowych i zdjęć oraz filmów w celach
informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Klubu oraz publikowanie zdjęć z
organizowanych spotkań oraz spotkań w których zawodnik uczestniczy. (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić
Stowarzyszenie w formie pisemnej.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów oraz zawodnika)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów oraz zawodnika)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres i telefon)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres i telefon)

