SKS ”STOCZNIOWIEC” GDAŃSK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZAWODNIKA
KLUBU SPORTOWEGO
Klub SKS Stoczniowiec Gdańsk niniejszym
dokumentem pragnie określić podstawowe zasady
i obowiązki zawodnika w trakcie uczestnictwa
w procesie szkolenia piłkarskiego w klubie.

Zawodnik reprezentujący klub SKS Stoczniowiec
Gdańsk, ma prawo:

Dane zawodnika:

2) Korzystać ze sprzętu oraz obiektów należących
do klubu w wyznaczonych dniach i godzinach.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………..
Data i miejsce ur. ………………………………………………………...
PESEL. ……………....………………………………………………………...

1)
Uczestniczyć
w
zajęciach
treningowych
organizowanych przez klub SKS Stoczniowiec Gdańsk.

3) Uczestniczyć w obozach, turniejach i zawodach
sportowych organizowanych przez klub.
5) W trakcie zajęć być objęty
ubezpieczeniem sportowym NNW

klubowym

Zawodnik reprezentujący klub SKS Stoczniowiec
Gdańsk, jest zobowiązany:

Imiona rodziców ………………………………………………………….
Adres zamieszkania . …………………………………………………..

1)

Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych
organizowanych przez klub SKS Stoczniowiec Gdańsk.

……………………………………………………………………………………

2)

(kod, miasto , ulica , nr domu)

Zgłaszać trenerowi bądź innej zaufanej osobie
w klubie jakiekolwiek problemy, wynikających
z uczestnictwa w treningach, zawodach bądź innych

Telefon kontaktowy zawodnika / opiekuna:

zajęciach organizowanych przez klub.
3)

ramach działań na rzecz klubu.

…………………………………………………………................................

Klub zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z
tytułu celowego zniszczenia bądź zagubienia powierzonego
sprzętu sportowego.

……………………………………………………………………………………
4)
Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………………………..

Dbać o powierzony sprzęt i korzystać z niego tylko w

W razie doznania kontuzji niezwłocznie powiadomić
trenera o swojej sytuacji i nieobecności na zajęciach
(Tel, email, BMSport)

5)

W razie rezygnacji z zajęć zwrócić do klubu powierzony
sprzęt sportowy w terminie 7 dni od dnia złożenia

……………………………………………………………………………………

rezygnacji.
Uwagi ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

6)

W przypadku długotrwałej absencji przedstawić
w klubie zwolnienie lekarskie.
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Podstawowe zasady organizacyjne obowiązujące
w klubie SKS Stoczniowiec Gdańsk (wyciąg z regulaminu
klubu):

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Opłaty członkowskie w klubie w kwocie corocznie
ogłaszanej przez Kierownictwo Klubu, z zastrzeżeniem
możliwości zmiany kwoty w trakcie sezonu , wnoszone
są za pośrednictwem systemu BM SPORT poprzez
stronę bmsport.pl po uprzednim zarejestrowaniu się
opiekuna w systemie i wyrażeniu zgody
na regulamin serwisu. W wyjątkowych sytuacjach za
zgodą zarządu klubu, dopuszcza się wykonanie
przelewu inną metodą poza systemem płatności BM
Sport.
Opłaty członkowskie wnoszone są przez okres 12
miesięcy w terminie do dnia 02 każdego miesiąca i
generowane są automatycznie przez upoważnione
osoby w klubie w systemie płatności BM.
W przypadku braku wpłat do dnia 10 każdego miesiąca
decyzją Prezesa klubu zawodnik może być zawieszony
w prawach członka SKS Stoczniowiec Gdańsk do czasu
uregulowania płatności i w tym czasie nie może
uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub.
Proces szkoleniowy dla grup młodzieżowych odbywa
się przez 11 miesięcy według harmonogramu zajęć
opracowanego przez kierownictwo klubu i podanego
do wiadomości każdorazowo przez rozpoczęciem
sezonu rozgrywkowego tj. do pierwszego dnia
roboczego w miesiącu sierpniu każdego roku.
W miesiącu lipcu corocznie dla grup młodzieżowych
przewidziana jest przerwa w zajęciach. Możliwe jest
skrócenie okresu przerwy uwarunkowane
rozpoczęciem rozgrywek mistrzowskich w klubie.
Opłata członkowska za lipiec jest wnoszona
w kwocie połowy stawki członkowskiej.
Opłaty za obóz sportowy organizowany przez klub są
niezależne od opłaty członkowskiej.
W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego
każdorazowo o obniżeniu bądź zawieszeniu składki
członkowskiej decyduje zarząd klubu.
Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć.
Czas i ilość jest uzależniona od grupy wiekowej i nie
wpływa na wysokość opłaty członkowskiej. Mecze i
turnieje odbywają się w dni wolne od nauki. Mogą
zdarzyć sporadycznie odstępstwa, spowodowane np.

zmianą kalendarza rozrywek przez Pomorski ZPN, albo
koniecznością odrobienia zajęć.
10) Zawodnicy mogą brać udział w zorganizowanych
zajęciach poza strukturami klubu, ale muszą
na to wyrazić zgodę i nie mogą być do udziału
w takich zajęciach przymuszani.
11) W trakcie zajęć w szatni mogą przebywać jedynie
zawodnicy i trenerzy.

Oświadczenie zawodnika i opiekuna:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zgadzam się na
udział w zajęciach organizowanych przez SKS Stoczniowiec
Gdańsk oraz akceptuję prawa i obowiązki wynikające
z treści karty członkowskiej zawodnika klubu sportowego o
statusie amator oraz wewnętrznych regulaminów
klubowych i jego statutu.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach
organizowanych przez Pomorski ZPN
i reprezentowanie barw klubowych SKS Stoczniowiec
Gdańsk.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz korzystanie z wizerunku na potrzeby reprezentowania
klubu SKS Stoczniowiec Gdańsk (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

……………………………………………
Podpis zawodnika

………………………………………………
Podpis opiekuna

Gdańsk, dnia. …………………………
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