
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA  

W TRENINGACH SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ …………………………………………………………………………………………… 
  

JA NIŻEJ PODPISANY/A:  

*Nazwisko rodzica (opiekuna):   …..………………………………………………….. 

*Imię rodzica (opiekuna):   ………………………………………………………. 

*PESEL rodzica (opiekuna)/Paszport**:  ………………………………………………………. 

W przypadku posiadania adresu e-mail proszę o jego podanie: ……………………………………………………… 

WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY* NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:  

*Nazwisko dziecka:   ……………………………………………. 

*Imię dziecka:    ……………………………………………. 

*Nr PESEL/Paszport**   ……………………………………………. 

w treningach Szkółki Piłkarskiej …………………………………… 

 Niniejszym oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 

dziecka w treningach Szkółki Piłkarskiej ……………………………….. oraz jednocześnie wyrażam zgodę na 

udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

 Akceptuję Regulamin Programu Certyfikacji PZPN na Cykl III (Sezony 2022 i 2023) 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkółkę Piłkarską ………… 

oraz PZPN moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka. 

 

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………  

*niepotrzebne skreślić 

**w przypadku gdy nie posiada obywatelstwa polskiego 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie wypełnia 
jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego 
rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie 
danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

1) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do 
jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia 
między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy                                    

                                                                                                                             .____________________________________ 
                                                                                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



ЗАЯВА БАТЬКА / МАТЕРІ / ОПІКУНА* ПРО ЗГОДУ НА УЧАСТЬ ДИТИНИ У ТРЕНУВАННЯХ 

ФУТБОЛЬНОЇ ШКОЛИ ................................................................................................................. 
 

Я, НИЖЧЕ ПІДПИСАНИЙ/А: 

* Прізвище батька / матері / опікуна:            …...…………………………………………………………….. 

* Ім’я батька / матері / опікуна:                       ………………………………………………………........... 

* Номер PESEL батька / матері / опікуна / Паспорт**: ………………………………………………………........... 

Якщо у вас є адреса електронної пошти, вкажіть її: ...……………………………………………………… 

В ЯКОСТІ БАТЬКА / МАТЕРІ / ОПІКУНА* Я ПОГОДЖУЮСЯ НА УЧАСТЬ МОЄЇ ДИТИНИ: 

* Прізвище дитини:   ………………………………………………………. 

* Ім’я дитини:    ………………………………………………………. 

* Номер PESEL / Паспорт **  ………………………………………………………. 

у тренуваннях футбольної школи ................................................. ............... 

 Цим я заявляю, що немає протипоказань за станом здоров’я для участі моєї дитини у 

тренуваннях футбольної школи ................................ і водночас даю згоду на надання першої 

допомоги моїй дитині, якщо виникне така потреба. 

 Я приймаю регламент програми сертифікації PZPN для циклу III (сезони 2022 та 2023 років) 

 У розумінні ст. 6 1а Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679  

від 27 квітня 2016 року (GDPR), я даю згоду на обробку моїх персональних даних та 

персональних даних моєї дитини Футбольною школою ............... та PZPN. 

 

Дата, підпис …………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

* непотрібне закреслити 

** у разі відсутності польського громадянства 

ДЕКЛАРАЦІЯ ОДНОГО З БАТЬКІВ: 
 

У разі неможливості отримати згоду обох батьків/опікунів один із батьків/опікунів заповнює таку декларацію: 

Після ознайомлення зі змістом ст. 97 1) закону від 25 лютого 1964 р. «Кодекс про сім'ю та опікунство» 
(Законодавчий вісник 2019 р., ст. 2086 із змінами) я заявляю, що вираження згоди на обробку персональних 
даних другим з батьків/опікунів є неможливим з відомих мені причин, або я отримав/ла згоду на обробку 
персональних даних від іншого з батьків/опіків. 

1) Стаття 97. § 1. Якщо батьківську відповідальність несуть обидва батьки, кожен з них зобов'язаний і 
має право її виконувати. § 2. Батьки спільно вирішують істотні питання щодо дитини; у разі відсутності 
порозуміння між ними, рішення приймає суд опіки та піклування 

 ____________________________________  
розбірливий підпис одного з батьків / законного опікуна 

 

 


