
 
OŚWIADCZENIE - ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH W SEZONIE  2019/2020R. 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA FUNBALL 

I.  Dane personalne Uczestnika: 

Imię i nazwisko  

 

Data urodzenia  

 

PESEL  

 

Numer telefonu 

(opcjonalnie) 

 

 

II.  Dane rodzica/opiekuna prawnego upoważnionego do kontaktu:  

Imię i nazwisko 
 

Numer telefonu  

 

Adres e-mail  

 

Adres do korespondencji 
 

III.  Zgoda rodziców/opiekunów prawnych: 

 Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez 

 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball z siedzibą w Gotartowie (dalej: Akademia) oraz przez 

 podmioty współpracujące z Akademią, tj. treningach, turniejach, meczach, obozach, imprezach 

 sportowych, festynach – zarówno na terenie Akademii oraz poza nim. 

IV.  Oświadczenie dotyczące reprezentowania barw klubowych:  

 Oświadczam, że w sezonie 2019/2020 Uczestnik zobowiązuje się do reprezentowania wyłącznie barw 

 klubowych Akademii we wszelkiego rodzaju współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłki nożnej, 

 a  szczególności w sparingach, meczach oraz turniejach.1 

V.  Odpowiedzialność za Uczestnika po zakończeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych:  

 Oświadczam, że osobiście odbiorę Uczestnika z miejsca zbiórki;  

 
1  W przypadku nie wyrażenia zgody na zobowiązanie do wyłącznego reprezentowania barw klubowych Akademii 
 przyjmuje do wiadomości, że Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przez Akademię przy ustalaniu kadry biorącej 
 udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłki nożnej.   



 
 Oświadczam, że upoważniam [________________] do odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki i przejęcia 

 nad nim opieki;  

 Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez Uczestnika miejsca zbiórki.  

VI.  Oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika:  

Oświadczam, że Uczestnik objęty niniejszym oświadczeniem/zgodą nie posiada jakichkolwiek przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach Akademii. Jednocześnie oświadczam, że Uczestnik:  

a. choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b. doznał/ nie doznał* następujących kontuzji:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

c. zażywa/ nie zażywa* na stałe leki:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

VII.  Ubezpieczenie:  

Oświadczam, iż Uczestnik objęty niniejszym oświadczeniem/zgodą posiada aktualne ubezpieczenie NNW 

[________________________] (wymienić jakiej firmy) obejmujące ochroną wszelkie aktywności związane z 

udziałem w zajęciach Akademii oraz podmiotów współpracujących. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku kontuzji odniesionych w wyniku udziału w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych organizowanych przez Akademię i podmioty z nią współpracujące, nie będę rościć wobec nich 

pretensji.  

 

VIII.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku:  

 

Wyrażam nieodwołanej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi Uczestnika, poprzez jego 

rejestrowanie, używanie, obrabianie, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w celach 

promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych oraz na potrzeby realizacji umów, których 

stroną jest Akademia,  przez Akademię i podmioty z nią współpracujące, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

We wskazanych powyżej celach wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, a nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem Uczestnika mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.  

Niniejsza zgoda, w zakresie rozpowszechnienia wizerunku obejmuje publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 



 
poprzez rozpowszechnianie w Internecie (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie na portalach 

społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oraz na stronach serwisów internetowych, których 

administratorem jest Akademia i podmioty z nią współpracujące).  

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszającej w inny sposób dobra osobiste 

Uczestnika. 

IX.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie naszych danych osobowych oraz danych 

osobowych Uczestnika, przez Akademię w celu realizacji jej zadań statutowych i zadań wynikających z umów 

zawartych dla realizacji celów Akademii, w tym umów współpracy z klubami piłkarskimi, organizacji turniejów, 

zawodów, meczów, obozów, imprez sportowych, festynów. Ponadto wyrażam zgodę na upublicznienie – za 

pośrednictwem Internetu, prasy oraz telewizji – danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, numeru 

PESEL, wieku oraz wyników sportowych związanych z piłką nożną. 

Dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu/ zgodzie oraz w pozostałych dokumentach zgłoszeniowych 

będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO przez Administratora danych osobowych, którym jest 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „FUNBALL” z siedzibą w Gotartowie (46-211 Kujakowice Górne) przy ulicy 

Czereśniowej 18/1, posiadające numer NIP: 751-177-60-99.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administrator, przysługuje Państwu oraz Uczestnikowi 

prawo dostępu do Waszych danych oraz prawo ich poprawiania, a także do cofnięcia zgody na ich dalsze 

przetwarzanie, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody. Oświadczenia w tym zakresie należy składać 

pod numerem telefonu +48 662 823 054 lub na adres mailowy info@funball.eu albo listownie na wskazany adres 

siedziby Administratora.  

Szczegółowe zasady stosowane przez Akademię w zakresie ochrony danych osobowych, a także przysługujące 

prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych osób których dane dotyczą, znajdują się na stronie 

internetowej Akademii www.funball.eu, pod zakładką Polityka Prywatności.  

 

 

- ______________________________- 
miejscowość, data  

 

 

 
 
 

_______________________________ 
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego   

 
 

 
 
 

____________________________ 
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego  

 

 

 

 
 

 

mailto:info@funball.eu
http://www.funball.eu/

