
 
FORMULARZ CZŁONKOSTWA 

W 
AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ W KNUROWIE 

 
 

1.1 Usługodawca 

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej, ul. Prusa 13, 44 – 190 Knurów, NIP: 9691437996 

 

1.2 Dane członka Akademii Piłki Nożnej - uczestnik/czka zajęć 

Imię  Nazwisko  

Ulica, nr budynku,  Kod pocztowy  

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

 

1.3 Dane opiekunów prawnych - osób do kontaktu 

Imię  Nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

Adres zameldowania 
Ulica, nr budynku, 
lokalu 

 
Adres zameldowania  
Kod pocztowy i miasto 

 

Telefon kontaktowy  E-mail  

Imię  Nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

Adres zameldowania 
Ulica, nr budynku, 
lokalu 

 
Adres zameldowania 
 Kod pocztowy i miasto 

 

Telefon kontaktowy  E-mail  

 

2.1 Wysokość pełnej opłaty miesięcznej  70 zł 

2.2 Numer rachunku bankowego 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 

 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz ogólnymi warunkami Umowy stanowiącymi 
integralne części i wyrażam zgodę na ich postanowienia. 
• Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwwskazao do uczestnictwa dziecka w 
(treningu) szkoleniu sportowym. Zobowiązuję się niezwłocznie informowad Akademię Piłki Nożnej w Knurowie 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  
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego jedynie do celów 
statystycznych Akademii Piłki Nożnej w Knurowie, a także wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania video, etc.) 
podopiecznego do celów marketingowych Akademii Piłki Nożnej w Knurowie.  
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Piłki Nożnej w Knurowie w 
celach: komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania 
drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, 
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).  
• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłki Nożnej w 
Knurowie, w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach w których Akademia Piłki Nożnej w Knurowie 
uczestniczy i które organizuje.  
 
       Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych  
 

    ___________(miejscowość) , dn. ______________    ___________ (podpis opiekuna)  

  
    ___________        (miejscowość) , dn. ______________    ___________ (podpis opiekuna) 


