
 
 

 
Nr legitymacji 

Deklaracja Członka Klubu Sportowego „WIFAMA” 
 

1. Nazwisko  ......................................................................................................... 

2. Imiona  ......................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia  ............................................................................... 

4. PESEL   ................................................................ 

5. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

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

6. Adres e-mail rodzica ........................................................................... 

7. Nr telefonu rodzica .............................................................................  

8. Nazwa i adres zakładu pracy (szkoły) ................................................................................ 

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

9. Przynależność do organizacji sportowych ......................................................................... 

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

10. Zobowiązuję się do udziału w zajęciach sportowo-szkoleniowych oraz w rozgrywkach sportowych w 

których uczestniczy klub/sekcja 

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

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Sportowego „WIFAMA” Łódź. 
Oświadczam, że znany mi jest Statut Klubu oraz przepisy i regulaminy obowiązujące w ŁZPS i PZPS. 
Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich, wypełniania obowiązków wynikających ze 
statutu oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w Klubie. Jako 
członek klubu będę systematycznie pracował nad podniesieniem własnej sprawności fizycznej, by zawsze 
godnie reprezentować barwy klubu. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klubu o zmianach 
dotyczących moich danych osobowych zawartych w deklaracji. 
 
   

............................................................. 
Decyzja Zarządu Klubu 
Podpis Prezesa/Dyrektora 

 .............................................................. 
Własnoręczny podpis 

członka-zawodnika 

  
 

 

 ..................................................................................... 
Zgoda rodziców (lub innych opiekunów prawnych) 

dot. zawodników do chwili ukończenia 18 lat lub nie posiadających całkowitej 
zdolności do czynności prawnej 

 



 
 

Oświadczenie 
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie obejmującym imię i 
nazwisko, PESEL (tylko dziecka), adres zamieszkania, adres e-mail przez: Klub Sportowy „WIFAMA” Łódź, ul. Niciarniana 1/3,  
92-208 Łódź, na potrzeby związane z jego statutową działalnością oraz przekazywanie ich Łódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej 
w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź oraz Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. 
Puławska 381, 02-801 Warszawa, w tym administrowanych przez nie systemach informatycznych na potrzeby rejestracji 
zawodnika w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników oraz organizację i przeprowadzenie rozgrywek 
właściwych dla danego związku. 

2. Oświadczam, że udzielono mi informacji o celu i zakresie zbierania danych, o prawie dostępu do treści swoich danych oraz 
prawie ich poprawiania oraz uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednak konieczne dla zgłoszenia Państwa dziecka do rozgrywek młodzieżowych i 
udziału w nich jako zawodnika reprezentującego barwy KS Wifama. 

 
   

............................................................. 
Miejscowość, data: 

 

 ............................................................. 
Imię i nazwisko opiekuna,  

czytelny podpis: 

 

  
Wyrażam zgodę na przesłanie mi korespondencji elektronicznej z Polskiego Związku Piłki Siatkowej na mój adres e-mail: 
 
……………………………………………………………………………………………………(należy wpisać, jeżeli wcześniej nie podano), 

celem weryfikacji zgłoszenia mojego dziecka do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników. 
 
   

............................................................. 
Miejscowość, data: 

 

 ............................................................. 
Imię i nazwisko opiekuna,  

czytelny podpis: 

 

 
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas nagrania i/lub robienia fotografii (zdjęć) w 

ramach uczestnictwa  w szkoleniu sportowym, udziału w zawodach  sportowych, udziału w obozach sportowych, konferencjach, 
spotkaniach integracyjnych, pokazach sportowych itp.  
Zgoda, o której mowa w pkt 1, obejmuje: 
a) dokonanie nagrania audio/wideo zapisu osoby mojego dziecka, 
b) wykonywanie zdjęć cyfrowych mojemu dziecku, 
c) utrwalenie i zwielokrotnienie nagrania lub jego fragmentu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, cyfrową), oraz wykonywanie zdjęć cyfrowych, ilość i wielkość nakładu, 
d) bezterminowe wykorzystanie tej relacji oraz fotografii, ich publikację w całości lub ich wybranych fragmentów, nadawanie 

drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtwarzanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na następujących polach eksploatacji: w 
Internecie, w książkach, czasopismach, gazetach i innych publikacjach, w tym także materiałach promocyjnych, w telewizji, 
radiu i innych dowolnych środkach masowego przekazu, wykorzystanie nagrania i fotografii lub ich fragmentu do innego 
celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, artykułu prasowego, 

e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których nagranie/zdjęcie utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie 
oryginału albo egzemplarzy, 

f) podanie imienia i nazwiska oraz ewentualnie pseudonimu mojego dziecka przy każdorazowym wykorzystaniu wykonanego 
nagrania/zdjęcia lub jego fragmentu. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalanie i publiczne rozpowszechnianie – na 
terytorium kraju i poza jego granicami – wizerunku mojego dziecka - w zakresie wynikającym z pkt 1 niniejszego oświadczenia1. 

 
   

............................................................. 
Miejscowość, data: 

 

 ............................................................. 
Imię i nazwisko opiekuna,  

czytelny podpis: 

                                                 
1 Klub Sportowy oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 


