
DEKLARACJA OPIEKUNÓW DZIECKA 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „TROLIK” 

1. Deklarujemy, że moje dziecko może uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022 na zajęcia unihokeja w UKS TROLIK”. 

2. Wyrażamy zgodę, aby dziecko było ubezpieczone wyłącznie w szkole, nie deklarujemy dodatkowej opłaty na ubezpieczenie w UKS 

„Trolik.” Klub ubezpiecza dzieci tylko na wyjazdy, obozy i zawody. Chcę, aby dziecko dodatkowo ubezpieczono w klubie TAK/NIE*, za  co 
poniosę dodatkowe koszty. 

3. Wyrobimy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – bezpłatną w NFZ ul. Głogowska, w Opolu (wtedy rodzice nie będą płacić za 
leczenie w krajach UE, gdy się coś stanie w czasie zawodów, obozu). W innym razie pokryjemy wszelkie koszty leczenia zagranicą. 
Zobowiązuję się do wyrobienia dziecku karty zdrowia sportowca oraz dowód osobisty lub paszport potrzebne na wyjazdy do Czech na 
zawody. 

4. Prosimy o przyjęcie nas w poczet członków Klubu.  

5. Wyrażamy zgodę pomiar temperatury i dezynfekcję dłoni w czasie zajęć dziecka. 

6. Wyrażamy zgodę na uczestnictwo mojego dziecka na zawodach, obozach sportowych, występach, w których będzie brał udział Klub 
oraz na wszelakich imprezach okolicznościowych organizowanych przez UKS Trolik Opole wraz z partnerami. Nie chcemy podpisywać 
dodatkowej zgody na każdy wyjazd. 

7. Zgadzamy się, aby moje dziecko widniało na zdjęciach i filmach promujących klub i nie będziemy mieć roszczeń wobec Klubu, który 
wykorzysta na materiałach informacyjnych i kampaniach reklamowych wizerunek naszego dziecka. 

8. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji członkowskiej 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej RODO 

9. Wszelakie opłaty – składki członkowskie - w klubie dokonywane są wyłącznie przelewem na konto. 

Treningi w sekcjach są bezpłatne. Należy opłacać składkę członkowską w roku szkolnym (dotyczy wszystkie grup wiekowych) w wysokości 
60 zł miesięcznie za dziecko a w wypadku uczestnictwa rodzeństwa opłata składkowa wynosi 50 zł miesięcznie za każde dziecko. Składka  
płatna do 15 każdego miesiąca, wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem ( imię i nazwisko dziecka, składka za jaki miesiąc oraz jaka sekcja). 
Konto klubu: PEKAO S.A. do wszelkich wpłat : 

Subkonto dla sekcji BARTKA : 67 1240 1633 1111 0010 0810 1955 
Subkonto sekcji DOROTY: 23 1240 5178 1111 0010 8955 1816 
Subkonto sekcji PRZEMKA: 77 1240 5178 1111 0010 8955 2493 

10. Trener nie przyjmuje żadnej gotówki i nie wystawia dokumentów finansowych w czasie treningu. Dokumenty wystawiają 
Członkowie Zarządu (tel. w regulaminie). 

11. Rodzice, którzy pomagają aktywnie w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych na rzecz Klubu, decyzją Zarządu 
mogą być zwolnieni lub objęci dodatkową zniżką z tytułu opłat składkowych i mieć zniżkę większą na obóz. 

12. Dziecko musi w ciągu 20 dni od zapisu zakupić w sekcji unihokeja odpowiedni profesjonalny kij unihokejowy wraz z piłeczką. Ponieważ 

kije są różne trenerzy doradzą i przedstawią odpowiednie kije, dostosowując do wieku i umiejętności dziecka. Źle dobrany kij przez  
rodzica, zakupiony przez Internet spowoduje duże trudności przy nauce gry w unihokeja. Kij można dostać u trenerów i przelać pieniądze 
na konto główne Klubu 97 1240 1633 1111 0010 0165 1206. Sprzęt jest 25 % dofinansowany. 

13. Rodzice decydując się na uczestnictwo dzieci w sekcjach, decydują się także na systematyczne dowożenie, doprowadzanie 
dzieci na zajęcia, a w czasie wyjazdu na zawody do przywozu dzieci na miejsce zbiórki i odbioru dziecka. 

14. Znane są nam zapisy statutu oraz cele Klubu i zobowiązujemy się zmotywować dziecko do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu, 
jednocześnie oświadczamy, iż podpisanie deklaracji, regulaminu i klauzuli RODO (dostępnym na www.trolik.pl) wiąże się z zapoznaniem 
z zadami uczestnictwa dziecka w zajęciach UKS Trolik. 

Dane dziecka do akt klubu, ubezpieczenia i zgłoszenia na ligę: 

Data pierwszego treningu .....................................................................  

Imię i nazwisko dziecka (drukowanymi  literami): …………………………………………………………..……….………wzrost .................... cm 

Klasa: ...........nr i nazwa szkoły (przedszkola) ……………………………………………..………… 

Data urodzenia i miejsce: ……………………………….………………PESEL .................................................. 

Adres stałego zamieszkania: ul. ..................................................... kod .................miejscowość ……… 

e-mail do rodziców lub rodzica …………………………………………….. 

Miejsce pracy rodziców i numery telefonów w razie różnych zdarzeń, podczas: zawodów, obozu, treningu: 

1.Nazwa firmy - tata:.................................................................tel. …………………… 

2.Nazwa firmy- mama:...............................................................tel. ……………………….… 

Czytelny podpis dwóch rodziców lub opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
*niepotrzebne skreślić 

http://www.trolik.pl/

