DEKLARACJA ZAWODNIKA
Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAKI” OLSZTYN
imiona i nazwisko zawodnika…………………………………………………………….
data urodzenia

……………………………… miejsce urodzenia ……………………

szkoła podstawowa nr ………………………… pesel zawodnika………………………
imię i nazwisko rodziców…………………………………………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia treningów w UKS „NAKI” Olsztyn ……………………………………
kontakt do rodziców:
(matka) tel……………………………

e-mail: …………………………………………

(ojciec) tel……………………………

e-mail:…………………………………………

(zawodnik) tel………………………….. e-mail:…………………………………………
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Zasady przynależności do UKS „NAKI” Olsztyn
Zajęcia treningowe odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 minut na wyznaczonych boiskach i salach gimnastycznych .
Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w trakcie przyprowadzenia i odprowadzenia dziecka na trening.
Szkółka planuje organizację turniejów a także dla wybranych chłopców udział w turniejach ogólnopolskich.
Od zawodnika Szkółki wymagane są pozytywne wyniki w nauce. W przypadku niezadowalających ocen w nauce, trener może zawiesić chłopca w
uczestnictwie w treningach do czasu ich poprawy.
Po I-półroczu trenowania organizowany jest KONKURS z nagrodami za najlepsze oceny w szkole.
Od zawodników Szkółki wymagane jest wzorowe i kulturalne zachowanie podczas zajęć. W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad trener może
zawiesić lub całkowicie odsunąć chłopca z grupy.
Zawodnika na treningach obowiązuje sportowy strój (obuwie na salę lub boisko).
Rodzice ubezpieczają swojego syna na własny koszt.
Rodzice mają obowiązek uzyskania zgody lekarza w Przychodni Sportowej przy ul. ul. Dworcowej na uczestnictwo w treningach piłki nożnej.
Do czasu wykonania badań, Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swojego syna w treningach bez przeprowadzonych badań
lekarskich.
Szkółka nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni. Wartościowe rzeczy na czas zajęć można przekazać trenerowi w depozyt
Miesięczne składki członkowskie w wysokości 100 złotych, płatne z góry na pierwszym treningu w danym miesiącu. O ewentualnym zakończeniu
uczęszczania na zajęcia poinformować należy pisemnie (mail: naki@naki.pl) z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningach, Szkółka nie zwraca zawodnikom wcześniej poniesionych kosztów.
Wolne dni i święta przypadające na dni treningowe nie są odrabiane.
W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Szkółki Piłkarskiej NAKI pojedyńcze treningi mogą być odwołane.
Brak obecności na poszczególnych zajęciach nie zwalnia z opłacania składek.
Dla najwytrwalszych chłopców, po roku czasu istnieje możliwość wyjazdu na obóz piłkarski.
Wyrażam zgodę na przejazdy mojego syna samochodami osobowymi pod opieką osób trzecich na turnieje i mecze UKS „Naki” Olsztyn.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna w zajęciach treningowych oraz meczach WMZPN jako zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego
„NAKI” Olsztyn o statusie amatora do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U nr. 133
poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych wyżej oraz wizerunku-zdjęć (plakaty, ulotki, www.naki.pl) na potrzeby UKS „NAKI” Olsztyn
W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia treningowe obowiązuje złożenie pisemnej deklaracji z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Zapoznałem się z zasadami UKS „NAKI”, oraz oświadczam, iż zgadzam się na uczestnictwo mojego syna w zajęciach
treningowych oraz meczach ligowych organizowanych przez WMZPN począwszy od sezonu 2017/18 jako zawodnik UKS „Naki”
Olsztyn na wyżej wymiennych zasadach
……………………………….
(czytelny podpis zawodnika)
Olsztyn …………2017r

……………………………… …………………………….
(czytelny podpis matki)
(czytelny podpis ojca)

