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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  
KLUBU SPORTOWEGO „LEGIONOVIA” LEGIONOWO 

 
                                                                                                                             Legionowo, dnia………………………………. 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL     

zamieszkały/a: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
              /miejscowość/                /nr kodu pocztowego/                      /ulica/                  /nr domu/             /nr mieszkania/ 
                                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     /Nr telefonu zawodnika/                                                               /Nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna/                                                               

 
Oświadczam, że dziecko jest uczniem  ……………………………………………………………………………..………………………………………. 
                                                                                                                                /nazwa i adres szkoły lub przedszkola/                                                               

 
Deklaruję przystąpienie mojego dziecka do sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego „Legionovia” Legionowo. 

Oświadczam, że znany mi jest Statut Klubu Sportowego „Legionovia” Legionowo.  

Regulamin opłacania składek członkowskich i zapisu dziecka do Klubu Sportowego Legionovia Legionowo 

obowiązujący od 01.11.2022r.:  

 
1) Podstawowa składka członkowska wynosi 200 zł miesięcznie  
2) Opłata za drugie dziecko i każde kolejne dziecko w klubie wynosi 75% podstawowej składki (150 zł) 
3) W przypadku posiadania karty „Dużej Rodziny” opłata za Zawodnika/Zawodniczkę wynosi 75% 

podstawowej składki (150 zł) - kopię karty należy dołączyć do deklaracji członkowskiej i złożyć w biurze 
Klubu.  

4) Jednorazowe wpisowe 100 zł – w ramach wpisowego dziecko otrzymuje koszulkę klubową i bidon.  
 
OPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ JEST CAŁOROCZNA (OD STYCZNIA DO GRUDNIA DANEGO ROKU).  
Składka członkowska opłacana jest do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubowe (09 1090 1841 0000 0001 3287 4775) 
Bank Santander wpisując w tytule: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miesiąc i rok opłaty.  
Np. składka za maj (Jan Kowalski, rocznik 2013, maj 2021) płatność do 10-go maja.  
Jednorazowe wpisowe wpłacane jest z pierwszą opłatą członkowską na konto klubowe (09 1090 1841 0000 0001 3287 4775) 
Bank Santander wpisując w tytule:  DOPISEK „wpisowe”. Warunkiem otrzymania koszulki i bidonu jest okazanie potwierdzenia 
przelewu Kierownikowi Klubu. Informacje u Kierownika Klubu (Alicja Sztobska 798831676). Rozmiar koszulki………………..   
 

5) W przypadku kontuzji/choroby, kiedy nieobecność jest dłuższa niż 3 tygodnie, prosimy o informację drogą mailową   
(e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl)  wraz z opisem kontuzji/choroby. Składka członkowska zostanie obniżona o 
50%.  

6) W przypadku poważnej kontuzji/choroby, gdy proces leczenia jest wydłużony prosimy o informację drogą mailową   
(e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl)  wraz z opisem lekarskim kontuzji/choroby. Po rozpatrzeniu sprawy możliwe 
jest zawieszenie składki członkowskiej.  

7) W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej, Klub Sportowy Legionovia Legionowo zastrzega sobie możliwość 
podjęcia stosownych decyzji, np.: odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach 

8) Klub Legionovia Legionowo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej.  
9) Zawodnik jest zobowiązany do posiadania ważnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do uczestnictwa w 

treningach, meczach, turniejach oraz obozach i zgrupowaniach organizowanych przez klub. Kopia orzeczenia 
lekarskiego powinna być przedłożona trenerowi. 

W przypadku Rezygnacji zawodnika/zawodniczki z członkostwa w Klubie należy poinformować drogą mialową   
(e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl). Opłata członkowska naliczana jest z każdym rozpoczętym treningiem w miesiącu, jeśli 
Rezygnacja nastąpi po pierwszym treningu w miesiącu należy opłacić składkę członkowską za cały dany miesiąc. Np. Jan 
Kowalski rezygnuje z członkostwa 4 dnia miesiąca, ale odbył już w tym miesiącu trening, należy opłacić składkę za cały miesiąc. 
 
 
 

Data i podpis Rodziców/Opiekunów prawnych …………………………………………………………………………………… 
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OBOWIĄZKOWE ZGODY:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej do celów 

informacyjnych oraz marketingowych dotyczących działalności KS „Legionovia” Legionowo i osób w nim 

działających, oraz danych medycznych dotyczących stanu zdrowia wymienionego wyżej dziecka, przekazanych 

przeze mnie  KS „Legionovia” Legionowo. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz ich poprawienia. 
 

Data i podpis Rodziców/Opiekunów prawnych …………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku wymienionego wyżej dziecka w związku z realizacją materiałów 
związanych z promocją KS „Legionovia” Legionowo. 
Niniejsze wyrażenie zgody, jest jednoznaczne z tym, że ww. materiały tj. filmy oraz ich poszczególne klatki w 
formie zdjęć mogą zostać opublikowane na stronach internetowych KS „Legionovia” Legionowo oraz w kanałach 
społecznościowych KS „Legionovia” Legionowo, oraz wykorzystane w trakcie wydarzeń organizowanych przez KS 
„Legionovia” Legionowo na potrzeby promocyjne KS „Legionovia” Legionowo. 
Jednocześnie oświadczam, ze moja zgoda na wykorzystanie wizerunku wymienionego wyżej dziecka na ww. 
potrzeby promocyjne KS „Legionovia”  Legionowo udzielona jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. 
 

Data i podpis Rodziców/Opiekunów prawnych …………………………………………………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

zgodnie z art. 13 ust.. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L    z 2016r. Nr 119/1) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez KS „Legionovia”  Legionowo jest KS „Legionovia”  z siedzibą przy ul. Parkowej 27A 05-120 Legionowo reprezentowany 

przez Kierownika, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Kontakt do Administratora: tel. (22) 774 55 68, sekretariat@kslegionovia.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na KS „Legionovia” Legionowo. 

4. Administrator przetwarza tylko takie dane, jakie mu są niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki. 

5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie KS „Legionovia” Legionowo mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do 

danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych 

przez obowiązujące przepisy prawa. 

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia       27 kwietnia 2016r. 

11. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w KS „Legionovia” Legionowo podanie danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia 

umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą. 

12. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia 

skutecznych działań. 

13. Dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu. 

 

 


