
                   Kwestionariusz zawodnika MKK Basket Koszalin - objęcie szkoleniem 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………… 
drukowanymi literami 

 

Imiona i nazwiska rodziców……………………………………………………………………………………… 
drukowanymi literami 

 

Adres zamieszkania dziecka- dokładny adres ……………………………………………... …  

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

Telefony kontaktowe / dwa najlepiej do rodziców z zaznaczeniem czyj jest to numer 

( jako pierwszy należy wpisać ten numer, na który chcecie Państwo otrzymywać informacje sms) :  

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………. 
 

proszę o czytelne wpisanie adresu 
 
 

Pesel dziecka………………………………… data ur. ……………………………………. 

 

Szkoła i klasa do której uczęszcza dziecko ………………………………………………….  

 

Wzrost ..……………………………………………………………………………………… 

 

Nr legitymacji szkolnej ……………………………………………………………………… 

 

Rezygnacja wymaga zgłoszenia do koordynatora – Tel. 602338835 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica 



 

Oświadczenie opiekuna prawnego 

Ja ……………………………………………  legitymujący się dowodem osobistym  

nr ……………………………………… oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka 

………………………………… (pesel dziecka ………………………………) i posiadam pełna zdolność do czynności 

prawnych.  

W ramach swoich uprawnień oświadczam,  że nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania 

sportu przez mojego podopiecznego  i wyrażam zgodę na jego udział w treningach koszykówki.  

 

……………………………….                                                                …………………………… 
Data                                                                                                        Podpis opiekuna prawnego 

 

 
OŚWIADCZENIE 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
Dotyczy zawodnika: 
 
..................................................................................... 
imię i nazwisko 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 

• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) 
• wizerunku mojego dziecka na plakatach, ulotkach promocyjnych oraz na stronie internetowej 
klubu. (Fotografie i filmy z wizerunkiem mojego dziecka będące własnością MKK Basket 
Koszalin mogą być zamieszczane w intrenecie, na broszurach, ulotkach, plakatach i banerach 
jako materiały dokumentujące lub promujące pracę klubu. Wykorzystywanie wizerunku 
zgodnie z niniejszą  zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.)  

 
przez Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin, ul. Fiołków 11, 75-810 Koszalin 
 

w zakresie działalności sportowej, wychowawczo – opiekuńczej oraz promocyjnej zgodnie z 
Ustawą              o Ochronie Danych Osobowych.  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),             
art. 7 i art. 23 ust. 1 
 
 
 
 
................................................                                ........................................... 
      miejscowość, data                               podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 


