
Uczniowski Klub Sportowy  
UKS KOLARZ Nadarzyn 
ul. Sitarskich 7/3 
 05-830 Nadarzyn 
NIP: 5342583177  
REGON: 369916470 
 
 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 

W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH  
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS KOLARZ NADARZYN 

 
 
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………... 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 

 
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA: 

 
Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczam, że będę regularnie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Klub i  stawiał się na 
zbiórki o wyznaczonych godzinach  

2. w trakcie zajęć będę wykonywał polecenia i zadania wydawane przez prowadzącego zajęcia, 
3. będę dbał o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników zajęć. Niezwłocznie poinformuję 

prowadzącego zajęcia o każdej niepokojącej sytuacji, 
4. zobowiązuję się dbać o sprawność i czystość swojego i powierzonego sprzętu sportowego, jak również 

o czystość i kompletność stroju w barwach klubowych, 
5. wyrażam chęć do uczestnictwa w rywalizacji sportowej i zobowiązuję się godnie reprezentować Klub 

w czasie rywalizacji sportowej, jak i poza nią. 
 
 

……………………………………………………………………….. 
(data i podpis zawodnika) 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

 
Ja, niżej podpisany/a ......................................................................................................................... 
zamieszkały/a w ................................................................................................................................ 
telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………... 
oświadczam, że jestem rodzicem /prawnym opiekunem (niepotrzebne skreślić)  
imię i nazwisko dziecka ………………………………………………….…. (zwanego dalej Podopiecznym) 
oraz oświadczam, że: 

1. zgadzam się na udział Podopiecznego w zajęciach sportowych, treningach kolarskich prowadzonych 
przez Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ NADARZYN (zwanego dalej Klubem) jak również 
zawodach kolarskich organizowanych w ramach rywalizacji sportu młodzieżowego i kalendarzy PZKol, 
RZkol i innych,  



2. jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych 
do jego udziału w zajęciach sportowych, treningach i zawodach kolarskich. Zobowiązuję się do 
uzyskania zaświadczenia lekarskiego wskazującego zdolność do uprawiania kolarstwa i dbania o jego 
ciągłość, 

3. jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń, jakie wiążą się ze sportową jazdą na rowerze  
i treningami, w tym zajęciami szosowymi na drodze publicznej przy ruchu otwartym oraz zawodami 
kolarskimi. Zobowiązuję się zapewnić Podopiecznemu sprawny sprzęt – rower i kask twardy 
przystosowany do jazdy na rowerze, 

4. wyrażam zgodę na przewóz Podopiecznego prywatnymi środkami transportu organizowanymi przez 
klub i prowadzonymi przez kierowców nieprowadzących zarobkowej działalności gospodarczej. 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgody na udział 
Podopiecznego w zajęciach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego zadania 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z zajęć oraz publikowanie zarejestrowanego 
wizerunku Podopiecznego na stronach internetowych oraz materiałach reklamowych i publikacjach 
prasowych Klubu. 

           
 

…............................................................................................................................................. 
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KLUBU UKS KOLARZ NADARZYN: 

Jako zarząd Klubu zobowiązujemy się do: 

1. planowania i organizacji zajęć sportowych, wyjazdów szkoleniowych i startów w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa, 

2. objęcia ubezpieczeniem OC i NNW zawodników niezwłocznie po dołączeniu w szeregi Klubu, 
3. realizacji celów statutowych Klubu. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis członka zarządu) 


