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INDYWIDUALNA KARTA ZAWODNIKA  

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KAROLINA 
 
 
 
I. Dane zawodnika: 
 
...................................................................................................................... 

(imiona i nazwisko) 
 

                        -   -     …………………………... 
                      (PESEL)                                               (data urodzenia)                             (miejsce urodzenia) 
 

ul. .…………...………………………………   -    …………………………….. 
                       (adres zamieszkania)                                      (kod pocztowy)                        (miejscowość) 
 

tel. ……………………………………,   ……………………………………………………..... 
                     (tel. zawodnika)             (e-mail zawodnika) 

 

II. Dane ewidencyjne:  (wypełnia Klub) 
 
Data wpisu do ewidencji zawodników MKS Karolina:  
  
SEKCJA ……………………………………………………………………………………..... 

 
Jaworzyna Śląska, dnia ……….……….        …………………………………………..  

                (pieczęć osoby uprawnionej)                       
 

 
 III. Oświadczenie zawodnika: 

(wypełnić w przypadku zawodnika pełnoletniego; w przypadku zawodnika niepełnoletniego przejść do pkt. IV) 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………..……………………………………………………… 

(tel. kontaktowy ……………………………….), legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym 

………………..… wydanym przez ……..………………………………………… …………………………….. 

oświadczam, że: 

- z chwilą podpisania niniejszej karty staję się Miejskiego Klubu Sportowego Karolina w Jaworzynie Śląskiej 
oraz, że zapoznałem się i zobowiązuję się przestrzegać zasady określone przepisami prawa, Statutem Miejskiego 
Klubu Sportowego Karolina, regulaminami wewnętrznymi, a także regulaminami związków sportowych 
prowadzących rozgrywki w danej dyscyplinie sportu. Ponadto zobowiązuję się postępować w zgodzie z ogólnie 
przyjętymi zasadami etycznymi oraz godnie reprezentować Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie 
Śląskiej. 
- jestem zdrowa/zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w ww. zajęciach i 
zobowiązuję się do posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzających ten fakt, zgodnych z wymogami 
stosownych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w 
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. 
roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, Dz.U.2011.88.500 z dnia 28.04.2011r. z 
późn. zm. 
Jaworzyna Śląska, dnia ................................. …........................…................................................................ 

          (data)     (czytelny podpis zawodnika) 

  -   -     



  
 

  

IV. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna: 

(wypełnić w przypadku niepełnoletniego zawodnika, w przypadku zawodnika niepełnoletniego przejść do pkt. V) 

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………… (tel. 

kontaktowy …………….……………, e-mail: ……………………………………………………………...........), 

legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym seria ……… numer ………………..… wydanym przez 

……..………………………………………… …………………………….. oświadczam, że jestem 

rodzicem/prawnym opiekunem* ww. zawodnika. 

Oświadczam, że z chwilą podpisania niniejszej karty moje dziecko staje się  zawodnikiem Miejskiego 
Klubu Sportowego Karolina w Jaworzynie Śląskiej oraz, że zapoznałem się i zobowiązuję się przestrzegać 
zasady określone przepisami prawa, Statutem Miejskiego Klubu Sportowego Karolina, regulaminami 
wewnętrznymi, a także regulaminami związków sportowych prowadzących rozgrywki w danej dyscyplinie 
sportu. Ponadto zobowiązuję się postępować w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz godnie 
reprezentować Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez 
Miejski Klub Sportowy Karolina i oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
ww. zajęciach i zobowiązuję się do posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzających ten fakt, zgodnych 
z wymogami stosownych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 
kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, Dz.U.2011.88.500 z dnia 
28.04.2011r. z późn. zm. 

Odpowiadam również za bezpieczeństwo mego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania 
ww. zajęć. 
 
Jaworzyna Śląska, dnia ...................................       …...................................................................... 

          (data)               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 
V. Oświadczenia pozostałe: 

Miejski Klub Sportowy Karolina ze swej strony umożliwia zawodnikowi uczestnictwo w procesie 
szkolenia, a także w zależności od reprezentowanego poziomu sportowego, udziału w zawodach sportowych. W 
zależności od posiadanych środków MKS Karolina użycza zawodnikom sprzęt sportowy i ewidencjonuje go w 
indywidualnej karcie zawodnika. Ocenę poziomu sportowego, a także inne decyzje związane z przekazywaniem 
zawodnikowi sprzętu sportowego dokonuje Zarząd MKS Karolina w porozumieniu z kadrą szkoleniową. 

Zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego Opiekun Prawny zobowiązuje się do aktywnego 
udziału zawodnika w procesie szkolenia, w szczególności poprzez uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, 
ewentualnych badaniach lekarskich i diagnostycznych, zdyscyplinowane wykonywania zadań treningowych i 
sportowych, wynikających z planu szkolenia, a także do dbania o właściwe wykorzystanie i eksploatację 
udostępnionego sprzętu i urządzeń. 

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału we współzawodnictwie sportowym, braku należytej 
aktywności, nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad bądź zmiany barw klubowych zawodnik zobowiązany 
jest zwrócić wszystkie rzeczy otrzymane od Klubu w stanie niepogorszonym, poza zużyciem wynikającym z 
normalnego ich używania. Przekazywanie sprzętu i strojów sportowych ewidencjonowane jest w indywidualnej 
karcie zawodnika. 

Ponadto w przypadku zmiany barw klubowych Klub Pozyskujący bądź sam zainteresowany 
zawodnik/opiekun prawny zawodnika są zobligowani do zwrotu kosztów wyszkolenia Zawodnika, zgodnie ze 
stosownymi regulaminami związków sportowych oraz regulaminami wewnętrznymi Miejskiego Klubu 
Sportowego Karolina w Jaworzynie Śląskiej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celach 
realizacji działań statutowych Miejskiego Klubu Sportowego Karolina. Zostałem poinformowany o prawie 
dostępu do treści moich danych osobowych, prawie ich poprawiania i usuwania oraz o dobrowolności podania 
przeze mnie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, 
Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 28.06.2016r., z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest 
Miejski Klub Sportowy Karolina, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, KRS-0000082782, NIP: 884-20-94-
371, REGON: 890540796. 
 
ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE ZASADY: 
 
 
Jaworzyna Śląska, dnia ...................................            …................................…....................................................... 

          (data)   (czytelny podpis zawodnika lub rodzica/prawnego opiekuna) 
 


