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       DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
         /prosimy wypełnić drukowanymi literami/ 
Warszawa, dnia ………………………… 

 
Wyrażam zgodę na uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy Grishina 
mojego dziecka/dziecka będącego pod moją opieką prawną (dalej jako „Uczestnik”): 
 
IMIĘ i NAZWISKO  …………………………………….………………………………………………………………..………… 

DATA URODZENIA  …….……………………….………..………… PESEL …………………………….…………….…… 

ADRES ZAMIESZKANIA………………………………….….………………………………………………………………….. 
(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

TEL. KONTAKTOWY*/ ADRES E-MAIL** ……….….………………………………………………………………….. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA …………………………………………………………………………………………………………………. 
(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych (wymagane są dane przynajmniej jednej osoby): 

 

IMIĘ I NAZWISKO  ……………………………………………………………………         ………………………………………………………………… 
matka / opiekun 1    ojciec / opiekun 2 
 

TEL. KONTAKTOWY ……………………………………………………………………         ………………………………………………………………… 
matka / opiekun 1    ojciec / opiekun 2 
 

ADRES E-MAIL  ……………………………………………………………………         ………………………………………………………………… 
matka / opiekun 1    ojciec / opiekun 2 

 
W imieniu własnym oraz małoletniego Uczestnika - jako jego rodzic/opiekun prawny oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach Fundacji Klub Sportowy Grishina (dalej jako „KS Grishina” i 

zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich postanowień w nim zawartych, jak również do respektowania i przestrzegania 
wszelkich regulaminów, decyzji i uchwał wydawanych przez organy KS Grishina oraz osób prawnych i nieposiadających 
osobowości prawnej współpracujących z KS Grishina a także oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby Uczestnik aktywnie 
uczestniczył w zajęciach w KS Grishina z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz aby Uczestnik godnie reprezentował KS 
Grishina na jego terenie oraz poza nim. 

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku Uczestnika, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości w KS Grishina oraz  
podczas uczestniczenia Uczestnika w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych imprezach, w których 
Uczestnik występuje jako członek KS Grishina i wykorzystanie tego wizerunku na stronie internetowej oraz w materiałach 
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych KS Grishina (w tym z wykorzystaniem wszelkich mediów elektronicznych) na 
polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika w celach komercyjnych będzie możliwe jedynie za odrębną zgodą rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, jednak 
konieczność uzyskania odrębnej zgody dotyczyć będzie jedynie przypadku, gdy wizerunek Uczestnika będzie stanowił jedyny 
wizerunek na danym nośniku/dokumencie. Za cele komercyjne nie uznaje się celów marketingowych i promocyjnych, w 
szczególności, lecz nie wyłącznie obejmujących umieszczenie na ulotkach, bannerach, plakatach lub roll-upach wizerunku 
Uczestnika, wykonanego podczas zajęć lub zawodów, konkursów i innych imprez, w których Uczestnik występuje jako członek 
KS Grishina. Wizerunek Uczestnika zarejestrowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie 2, będzie mógł 
zostać opublikowany na powyższych zasadach przez KS Grishina bez ograniczeń czasowych, w tym również po zakończeniu 
przez Uczestnika udziału w zajęciach i rezygnacji z członkostwa w KS Grishina, niezależnie od przyczyny.  

3. Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez 
KS Grishina przewidzianych w Regulaminie opłat, jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z jego treścią, w pełni 
rozumiem oraz zobowiązuję się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zapisów. 
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4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
Uczestnika, wskazanych  w niniejszej deklaracji, teraz i w przyszłości, dla potrzeb związanych z celami i zadaniami KS Grishina 
oraz zgodnie z dołączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dołączonego do niniejszej 
deklaracji. Zdaję sobie sprawę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgody 
możliwość udziału Uczestnika w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach będzie znacznie ograniczona bądź zupełnie 
niemożliwa.  

5. Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy stanu zdrowia Uczestnika i według mojej pełnej wiedzy nie istnieją  żadne 
przeciwwskazania zdrowotne do uprawienia przez Uczestnika sportu, a zwłaszcza gimnastyki artystycznej. Jednocześnie 
zobowiązuję się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca liczonego od dnia dostarczenia podpisanej 
deklaracji i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz od dnia pierwszych zajęć 
w KS Grishina, w których Uczestnik będzie brał udział, którekolwiek z powyższych zdarzeń będzie wcześniejsze, dostarczyć do 
KS Grishina stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość uczestniczenia przez Uczestnika w zajęciach 
sportowych. W przypadku zamiany sytuacji w tym względzie poinformuję o tym niezwłocznie na piśmie Zarząd KS Grishina. 

6. Oświadczam, że Uczestnik posiada ważne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), przy czym 
ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem wyczynowe uprawianie sportu (gimnastyki artystycznej), również poza terenem 
szkoły. Zobowiązuję się do zapewnienia Uczestnikowi ważnego ubezpieczenia NNW nieprzerwanie przez cały okres 
uczestnictwa w zajęciach KS Grishina. W przypadku braku własnego ubezpieczenia NNW zobowiązuję się do opłacenia 
ubezpieczenia NNW wykupywanego przez KS Grishina w wymaganym terminie. Jestem świadomy/a i akceptuję fakt, że bez 
ważnego ubezpieczenia NNW, Uczestnik nie będzie dopuszczony do zajęć, konkursów, zawodów i innych imprez, w których 
biorą udział członkowie KS Grishina. 

7. Oświadczam, że w związku  z zaakceptowaniem w/w obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW, ewentualnych wszelkich 
kosztów leczenia urazów i kontuzji będę dochodzić wyłącznie od ubezpieczyciela, jednocześnie zobowiązuję się nie wnosić 
żadnych roszczeń z tego tytułu wobec KS Grishina.  

 
Załącznik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 
 
……………………………………………………………….       
podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika       
 
 
 
Uczestnik zajęć został wpisany do: 
 
GRUPA ……………………………………………………                       LOKALIZACJA…………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………  
podpis Trenera Koordynatora 
 
________________________________________________________________________________________ 
*/**- O ile Uczestnik posiada tel. kontaktowy/e-mail  
 
 
 
 
 
 


