
   FORMULARZ OSOBOWY 

 

DANE ZAWODNIKA 

  

IMIĘ I NAZWISKO:    ________________________________________________________  

DATA URODZENIA:   _________________________________________________________  

PESEL:                 _________________________________________________________  

MIEJSCE URODZENIA:              _________________________________________________________  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: ______________________________________________________  

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

IMIĘ I NAZWISKO:   _______________________________________________________  

TELEFON KONTAKTOWY:  _______________________________________________________  

EMAIL*:    _______________________________________________________  

                                                            (PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI) 

 

GRUPA TRENINGOWA                 _____________________________________ 

DZISIEJSZA DATA    _____________________________________ 

SZKOŁA    _____________________________________   

                                (PROSZĘ PODAĆ SZKOŁĘ DO JAKIEJ DZIECKO UCZĘSZCZA) 

 

 

 

ROZMIAR STROJU TRENINGOWEGO (PROSZĘ ZAKREŚLIĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR) 

KOSZULKA I SPODENKI 

128  140  152  164  S  M 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

Ja, ................................................................................................................. oświadczam,  

                                                  (imię i nazwisko rodzica) 

że moje dziecko.................................................................. nr PESEL............................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych - treningach 

Żoliborskiej Szkoły Footballu. 

Jednocześnie oświadczam, że córka/syn: choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby: 

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



inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: 

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

 

Data...................Podpis rodzica/opiekuna........................ 

* Niepotrzebne skreślić 

Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach prosi się rodziców/opiekunów uczestników o 

wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi powyższego dokumenty. W przypadku nie 

dostarczenia Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, organizator zastrzega sobie prawo 

do odmowy wpuszczenia dziecka na zajęcia. Podanie danych dot. zdrowia uczestnika jest dobrowolne. 

Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich 

stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących 

stanowić zagrożenie dla dziecka. 

 

Nazwisko i Imię (imiona) zawodnika ……………………………………………………………....... 

 

TAK      NIE 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas treningów i 

zawodów sportowych organizowanych przez ŻOLIBORSKĄ SZKOŁĘ FOOTBALLU zwaną dalej ŻSF oraz 

na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby organizacji przez ŻSF treningów i zawodów 

sportowych oraz działalności ŻSF, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).   Jednocześnie informuję, 

że zgoda obejmuje używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów 

fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka/podopiecznego, 

utrwalonych podczas treningów i zawodów sportowych organizowanych przez ŻSF, jakąkolwiek 

techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) 

wyłącznie na potrzeby promocji klubu oraz na potrzeby działalności ŻSF. Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może 

być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać 

w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 

szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty 

telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 



Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Wizerunek 

i wypowiedzi dziecka nie mogą być użyte do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie 

lub dla niego lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, która została mi 

udostępniona przez Administratora  

 

 

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

 (podpis zawodnika)                                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


