
 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  

„MARKUS” 
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 12/86, tel. 534-905-901, uksmarkuswarszawa@gmail.pl, 

www.markusuks.futbolowo.pl 

                             
                                                    

     Warszawa, dnia……………………………………………. 

 
 
DEKLARACJA    CZŁONKOWSKA 

– osoby poniżej 16 roku życia 

  

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………opiekun prawny 

małoletniego proszę o przyjęcie go na Członka Uczestnika Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy - 

„MARKUS” w Warszawie. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu oraz zobowiązuje się do 

aktywnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia - klubu oraz przestrzegania uchwał, regulaminu i postanowień 

władz stowarzyszenia - klubu.  

………………………………………………………………………….. 
                                        (podpis opiekuna) 

Dane Osobowe: 
 
Małoletniego: 
 
Imię i nazwisko    
………………………………………………………………………. 
Data urodzenia    
………………………………………………………………………. 
Miejsce urodzenia    
………………………………………………………………………. 
Miejsce zamieszkania   
………………………………………………………………………. 
PESEL     
………………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły    
………………………………………………………………………. 
Rodzica/opiekuna prawnego: 
 
Imię i nazwisko    
………………………………………………………………………. 
Miejsce zamieszkania   
………………………………………………………………………. 
Nr telefonu (w tym kom.)  
………………………………………………………………………. 
__________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  
 

 Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel 
dziecka…………………………………….……………………………. wyrażam zgodę na jego wstąpienie 
w poczet członków UKS MARKUS, udział w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez klub.  

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku 
zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.  

 Deklaruję wolę współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym MARKUS oraz nie podejmowanie do 
chwili osiągnięcia przez moje dziecko pełnoletniości współpracy z zawodowymi pośrednikami 
transferowymi.  
1. Wyrażam/y zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach o 
charakterze informacyjnym i promocyjnym klubu oraz firm z nim współpracujących.  
2. Wyrażam/y zgodę na publikację danych o dziecku jako uczestniku turniejów, meczy na oficjalnej 
stronie internetowej Klubu: www. markusuks.futbolowo.pl,  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach:  

 związanych z uczestnictwem dziecka w UKS MARKUS, w treningach i zawodach sportowych,  

 informacyjnych,  

 promocyjnych UKS MARKUS  
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4. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach:  

 informacyjnych związanych z uczestnictwem dziecka w UKS MARKUS w treningach i zawodach 
sportowych organizowanych przez klub.  
 
Czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 
………………………………………………………………………………… 
 

_____________________________________________ 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
  
1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Markus z siedzibą w 
Warszawie, ul. Krasnobrodzka 12/86,03-214 Warszawa  
2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: uksmarkuswarszawa@gmail.com 
lub UKS MARKUS ul. Krasnobrodzka 12/86, 03-214 Warszawa.  
3. Celem przetwarzania danych osobowych małoletniego jest uczestnictwo w treningach i zawodach 
sportowych organizowanych przez UKS MARKUS. Celem przetwarzania danych osobowych 
rodziców/opiekunów jest zapewnienie stałego kontaktu stowarzyszenia z opiekunami prawnymi 
dziecka.  
4. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
5. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych dziecka oraz Pana/ Pani danych mogą być:  
a) Związki piłki nożnej (PZPN, Wojewódzki, Okręgowe, Pod okręgowe) ,  
b) podmioty realizujące usługi organizacji wyjazdów na zgrupowania, mecze, turnieje, obozy 
szkoleniowe, a także ubezpieczalnie  
6. Dane osobowe dziecka przechowywane będą do momentu jego uczestnictwa w treningach i 
zawodach organizowanych przez UKS MARKUS lub w przypadku, osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletniości do czasu wyrażenia nowej zgody. Dane osobowe rodziców przetwarzane będą do 
osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub do czasu cofnięcia zgody.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować brakiem 
możliwości uczestnictwa dziecka w treningach i zawodach sportowych. 
……………………………………………………………….. 
 
 
WYPEŁNIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA – KLUBU: 
 
1. Uchwałą Zarządu Klubu  z dnia……………………………………………………………... 
Przyjęto w/w na Członka uczestnika UKS „MARKUS” Warszawa 
2. W/w Członka uczestnika: 
 
zarejestrowano dnia……………………………………………………………………… 
 
wyrejestrowano dnia …………………………………………………………………….. 

 
………………………………………. 

    (data i podpis Sekretarza lub Prezesa) 
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REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MARKUS 

 
1. Uczniowski Klub Sportowy „MARKUS” finansowany jest przez rodziców, których dzieci są 
zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska). 
2. Składka miesięczna w wysokości 120/150 zł (w zależności od lokalizacji zajęć, może być 
pomniejszona w przypadku, gdy zawodnik uczęszcza raz w tygodniu na trening).  
3. Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.  
4. Składka członkowska płatna do 5 każdego miesiąca (z góry za miesiąc) na konto Klubu lub osobom 
wyznaczonym do tego celu przez Zarząd Klubu.  
5. W ramach składki miesięcznej Klub zapewnia:  
a) udział w zajęciach szkoleniowych,  
b) wykwalifikowaną kadrę trenerską  
6. Od obowiązkowej składki wolny jest miesiąc sierpień.  
7. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.  
8. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.  
9. W przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym 
miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość składki za ten miesiąc na pisemny wniosek 
rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej kwoty. 
10. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, turniejów.  
11. Terminy i wysokość darowizn za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w 
porozumieniu z trenerami.   

 
Postanowienia Końcowe 

 
1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy. 
2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.  
3. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.  
4. Warunkiem przyjęcia do UKS „MARKUS” jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu 
 

 
 

Data, podpis opiekuna prawnego 
 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


