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________________________________________ 
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________________________________________ 

 Nr PESEL        Zarząd MKS Polonia Warszawa 
 

 
 

Podanie o przyjęcie do Klubu 
 
 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do grona zawodników MKS Polonia Warszawa   
Dotychczas byłem zawodnikiem klubu/nie trenowałem w żadnym klubie* __________________________________  
w okresie ___________________________________. 
  
 Zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Akademii Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa oraz Regulaminu 
Drużyny. 
 
 
_______________ 
Podpis Zawodnika 

 
 
 
Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego*: 
Nazwisko i imię:   ______________________________________ 
tel. kontaktowy:   ______________________________________  
adres poczty elektronicznej: ______________________________________ 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego*:  
Ja, niżej podpisany(-a):  
1. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym podaniu 
2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Akademii Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa
 akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w szczególności do systematycznego opłacania 
 składek członkowskich 
3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez MKS 
 Polonia Warszawa 
4. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu 
5. Zobowiązuje się do przekazywania wszelkich danych dotyczących zdrowia mojego syna trenerowi 
 prowadzącemu 
6. Dla ujednolicenia ubioru sportowego zawodników biorących udział w treningach w ramach Akademii 
Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa zobowiązuje się do zakupienia sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas 
zajęć:  
- koszulka w brawach klubowych – szt. 3 (kolor czarny/biały/czerwony) 
- spodenki czarne -  1szt. 
- getry w barwach klubowych – szt.1 
- dres sportowy w barwach klubowych – 1 szt. 
- piłka – 1szt. 
 
Na wszystkich w/w elementach tekstylnych znajdować się będą logotypy MKS Polonia Warszawa 
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7. lnformujemy, iż zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r (RODO): 
 
7.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MKS Polonia Warszawa z siedzibą w Warszawie,  
00-206 Warszawa, ul' Konwiktorska 6, tel:22 635 50 88, email:kosz@polonia.waw.p|  
7.2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane oraz w 
okresie wymaganym przez przepisy prawa.  
7.3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez cały czas zgodnie z przepisami prawa  
7.4. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  
7.5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne  
 
Jednocześnie zapewniamy, że:  
- Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.  
- Nie sprzedajemy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.  
- Przetwarzamy dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. 
 

8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących uczestniczenia małoletniego w Klubie drogą 
 elektroniczną/telefoniczną*, 
9. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem moim i dziecka wykonanych w czasie zajęć i zawodów 
 sportowych w Internecie oraz na materiałach reklamowych MKS Polonia Warszawa 
10. Informuję, że moje dziecko jest uczniem:  
 
Szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres szkoły………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 Podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 
 
*Niepotrzebne skreślić 

mailto:biuro@mkspolonia.com

