
Karta  Zgłoszeniowa  Uczestnika  Treningów  Piłkarskich
w  klubie „Sparta Leżajsk” 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO – RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO. 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. 
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 
PESEL: ………………………………………………………………………………………… 
Stałe miejsce zamieszkania, ……………………………………………………………………. 
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………….Tel. komórkowy ………………………………………... 
Email:…………………………………………………………………………………………… 
II. DANE DZIECKA – UCZESTNIKA ZAJĘĆ. 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. 
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 
PESEL: ………………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………Tel. Komórkowy: ………………………………... 
Nazwa,  adres  szkoły:
…………………………………………………………………………………………………. 
III. OŚWIADCZENIE. 

Ja  niżej  podpisany(a)  ………………………………………………...  zgłaszam  moje  dziecko
………………………………….. 
do udziału w treningach piłki nożnej organizowanych w klubie „Sparta Leżajsk”    z siedzibą w Leżajsku ul.
Sportowa 1 oraz oświadczam, że: 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach i (treningu) szkoleniu sportowym organizowanym
przez  klub  „Sparta  Leżajsk”,  w  tym  również  rozgrywkach  sportowych  oraz  imprezach,  w  których  Klub
uczestniczy i które organizuje, 
oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa
dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, 
zobowiązuję się niezwłocznie informować klub „Sparta Leżajsk” o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na udział dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia
oraz problemów wychowawczych, 
posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są
zgodne ze stanem faktycznym, 
zobowiązuję się do regularnego comiesięcznego  pokrywania kosztów udziału mojego dziecka w (treningu)
szkoleniu sportowym, w aktualnie obowiązującej wysokości. 
każde dziecko zapisane do „grupy naborowej” dostaje szanse na aklimatyzację w zespole przez okres 21
dni. Po tym czasie rodzic zobowiązany jest do regularnego pokrywania kosztów udziału dziecka w treningach w
kwocie ustalonej w regulaminie oraz do zakupu sprzętu treningowego (koszulka, spodenki).
każde dziecko, które wyrazi chęć udziału w treningach grup starszych przechodzi okres próbny do 21 dni.
Po tym okresie trener decyduje czy dany zawodnik posiada odpowiednie predyspozycje do uprawiania piłki
nożnej. W przypadku gdy zawodnik otrzyma pozytywna ocenę trenera, zostaje przyjęty w szeregi klubu „Sparta
Leżajsk”. Rodzic zobowiązuje się do regularnego  pokrywania  kosztów udziału dziecka w treningach w kwocie
ustalonej w regulaminie oraz zakupu stroju treningowego (koszulka, spodenki).
Jeżeli dziecko przestaje uczęszczać na zajęcia, rodzic zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o
tym fakcie Zarząd Klubu „Sparta Leżajsk”
Do czasu pisemnej rezygnacji, bez względu na ilość obecności w treningach, rodzic zobowiązany jest do
pokrywania pełnych kosztów zgodnie ze stawką ustaloną w regulaminie Klubu.
Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu klubu.
Wyrażam zgodę na  zamieszczanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na potrzeby działalności klubu..

……………………….…………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


