
PROCEDURA PRZYJĘCIA ZAWODNIKA DO AKADEMII PIŁKARSKIEJ KLUBU SPORTOWEGO ROZWÓJ KATOWICE 
 
KROK 1 
 
1. Badania lekarskie 
Należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu od Lekarza Klubowego. Lekarz 
Klubowy co do zasady przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-16:30 w siedzibie Klubu (prosimy o 
wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności Lekarza w danym dniu). Dzieci, które w roku zapisania do Klubu 
kończą 8 lat i starsi na badania przynoszą ze sobą wynik badania ekg, wynik badania morfologii krwi oraz wynik badania 
ogólnego moczu. Dzieci młodsze przychodzą na badania lekarskie bez wyników badań. Zgodę na grę w Klubie Lekarz 
potwierdza na dokumencie Podanie o przyjęcie do klubu.  
 
2. Podanie o przyjęcie do klubu 
Należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii Podanie o przyjęcie do Akademii Piłkarskiej Klubu 
Sportowego Rozwój Katowice wraz z potwierdzeniem Lekarza Klubowego. Dokument pobrać można w sekretariacie 
Klubu, u Kierownika Technicznego Akademii lub ze strony internetowej Klubu [www.rozwoj.info.pl]. 
 
3. Deklaracja członkowska 
Należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii Deklarację członkowską stowarzyszenia Klub 
Sportowy Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach. Dokument pobrać można w sekretariacie Klubu, u Kierownika 
Technicznego Akademii lub ze strony internetowej Klubu [www.rozwoj.info.pl]. Wysokość miesięcznej składki 
członkowskiej wynosi 60 zł (w przypadku, gdy w Klubie trenuje rodzeństwo składkę zobowiązany jest uiszczać jedynie 
najstarszy zawodnik). Składkę członkowską opłaca się za każdy miesiąc roku kalendarzowego, bez względu na świąteczne 
lub wakacyjne przerwy od zajęć treningowych. Składkę członkowską opłacać można tylko i wyłącznie za pomocą przelewu 
bankowego lub poprzez informatyczny system Akademii Sport BM (nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówką lub 
kartą płatniczą).   
 
4. Opłata wpisowa  
Należy dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty wpisowej. Opłata 
wpisowa wynosi 50,00 zł i obejmuje: rejestrację Zawodnika w Klubie, zgłoszenie do Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
wstępne badania lekarskie.  
 
Dane do przelewu: 
Akademia Piłkarska Rozwój Katowice 
ul. Zgody 28, 40-573 Katowice  
numer konta: 39 2490 0005 0000 4600 9866 2789 [Alior Bank] 
tytuł przelewu: wpisowe za [imię i nazwisko], [rok urodzenia dziecka] 
 
5. Zdjęcie  
Należy dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii zdjęcie legitymacyjne 45mm x 35mm. 
 
KROK 2 
 
Po skompletowaniu dokumentów: 

1. Wypełnionego Podania o przyjęcie do klubu wraz z potwierdzoną zgodą Lekarza,  
2. Wypełnionej Deklaracji członkowskiej, 
3. Potwierdzenia dokonania przelewu opłaty wpisowej, 
4. Zdjęcia, 

należy je złożyć u Kierownika Technicznego Akademii. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w każdy poniedziałek w 
godzinach 10:00-17:00 u Kierownika Technicznego Akademii. 
 
KROK 3 
 
Po złożeniu dokumentów na wskazany w Podaniu o przyjęcie do klubu adres mailowy, w ciągu 72 godzin zostanie wysłany 
link aktywacyjny do rejestracji w informatycznym systemie Akademii Sport BM. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik 
zostanie przypisany do grupy treningowej. Wówczas na podany numer telefonu zostanie wysłany sms o zakończeniu 
procesu rejestracji wraz z informacją o miejscu i terminie pierwszych zajęć sportowych. Wszelkie informacje 
organizacyjne, w tym dotyczące zajęć treningowych przekazywane będą za pośrednictwem informatycznego systemu 
Akademii Sport BM.   
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Wszelkich informacji dotyczących formalności związanych z zapisaniem Zawodnika do Akademii udziela Kierownik 
Techniczny Akademii w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:00, numer telefonu: +48 32 208 58 72.  
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Katowice, dnia ............................................ 
 

 

Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia  ……………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………… 

 

Numer PESEL zawodnika  ……………………………………………………………………… 
 
Telefon(-y) kontaktowe  ……………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail   ……………………………………………………………………… 
 
         Zarząd  

Klubu Sportowego Rozwój Katowice  
ul. Zgody 28, 40-573 Katowice  
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO AKADEMII PIŁKARSKIEJ KLUBU SPORTOWEGO ROZWÓJ KATOWICE 
 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Rozwój Katowice.  
 
Dotychczas byłem zawodnikiem Klubu Sportowego……………………………………………………………………………… 
        (wpisać dotychczasowy klub zawodnika lub pozostawić niewypełnione) 

 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
           (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 

 
 

BADANIA LEKARSKIE WSTĘPNE 
 
Data badania wstępnego:  ……………………….. 

 

Wynik badania lekarskiego: ZDOLNY/NIEZDOLNY 
 
Data następnego badania:       za 6 miesięcy 
         ……………………………………………………… 

                       (podpis i pieczęć lekarza) 

 

OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział/udział mojego syna* w zajęciach treningowych, meczach sparingowych, 
towarzyskich, mistrzowskich, turniejach oraz innych zawodach sportowych, w obozach i zgrupowaniach sportowych, w 
rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Katowice, a także 
innych wydarzeniach związanych z działalności Klubu Sportowego Rozwój Katowice. 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z dokumentem „Regulamin Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Rozwój 
Katowice”, przyjmuję do wiadomości jego treść oraz zobowiązuje się przestrzegań postanowień w Nim zawartych.   
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
Oświadczam, że wszelkie informacje przekazywane za pomocą elektronicznego systemu Akademii, poczty elektronicznej, 
sms, ustnie przez przedstawicieli Klubu będę traktował/-a jako wiążące. 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
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Oświadczam, że jako członek/opiekun prawny* członka stowarzyszenia Klub Sportowy Rozwój Kopalni Wujek w 
Katowicach mam świadomość obowiązku regulowania miesięcznych składek członkowskich. Jestem świadomy/-a, że 
zaległości w opłacaniu składek mogą spowodować – zgodnie z §18.2 Statutu stowarzyszenia – zawieszenie mnie/mojego 
syna* w prawach członka Klubu lub usunięcie z jego grona. Oświadczam, że jestem świadomy/-a, że obowiązek opłacania 
składek ustaje tylko i wyłącznie w momencie złożenia pisemnej deklaracji o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu  
lub w momencie usunięcia ze stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały zarządu w przedmiotowej sprawie.    
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
Wyrażam zgodę na udział/udział mojego syna* w obowiązkowych, okresowych badaniach lekarskich dopuszczających do 
udziału w zajęciach treningowych i zawodach sportowych wskazanych we właściwych przepisach prawa powszechnego i 
związkowego. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział/udział mojego syna* w konsultacjach medycznych 
przeprowadzanych przez lekarza klubowego oraz fizjoterapeutów i masażystów klubowych.        
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/-a, że Klub zawarł i opłacił polisę ubezpieczeniową NNW dla członków Akademii na 
następujących warunkach: dzieci i młodzież do lat 15 – suma ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) 
2.000,00 zł; młodzież 15-19 lat – suma ubezpieczenia KL (koszty leczenia) 1.000,00 zł + suma ubezpieczenia PZ 
(świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej) 3.000,00 zł oraz na kolejne lata zawierał będzie 
polisy o zbliżonych parametrach. Jestem świadomy/-a, że mam możliwość dodatkowego ubezpieczenia siebie/mojego 
syna* w związku z uprawianiem piłki nożnej we własnym zakresie. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt, iż Klub ogranicza swoją odpowiedzialność względem 
ewentualnie powstałych szkód, w tym utraconych korzyści jakie mogę ponieść/może ponieść mój syn* lub względem osób 
trzecich, które takiej szkody doznały, w tym również w związku z działaniem lub zaniechaniem moim/mojego syna* do 
wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jaką posiada aktualnie Klub.  
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego syna* dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, organizacji i szkolenia w Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Rozwój Katowice zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych wraz z późniejszymi zmianami.  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku/wizerunku mojego 
syna*, w tym autorskich praw majątkowych dla celów reklamy, promocji oraz marketingu Klubu i podmiotów z Nim 
współpracujących.   
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
Wyrażam zgodę na transportowanie mnie/mojego syna* w sposób zorganizowany przez Klub na zajęcia treningowe, 
zawody sportowe, obozy i zgrupowania sportowe oraz inne wydarzenia związane z działalnością Klubu. Poprzez 
sformułowanie „w sposób zorganizowany przez Klub” należy rozumieć usługi przewozu osób wykonywane na zlecenie 
Klubu przez przewoźnika – podmiot posiadający stosowne uprawnienia, tabor, zasoby ludzkie oraz ubezpieczenie.   
 
Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na transportowanie mnie/mojego syna* na zajęcia treningowe, zawody 
sportowe, obozy i zgrupowania sportowe oraz inne wydarzenia związane z działalnością Klubu przez przedstawicieli 
klubu, w tym zwłaszcza trenerów Klubu środkami komunikacji publicznej lub ich prywatnymi środkami transportu.   
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
                     (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 
 
 
*niepotrzebne skreślić   

UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisuje opiekun prawny, w przypadku osób pełnoletnich dokumenty podpisuje osoba pełnoletnia 
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Katowice, dnia ............................................ 
 

 

Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………… 

 

Data urodzenia   ……………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………… 
 
Telefon(-y) kontaktowe  ……………………………………………………………………… 
 
 
 
         Zarząd  

Klubu Sportowego Rozwój Katowice  
ul. Zgody 28, 40-573 Katowice  
 
 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY ROZWÓJ KOPALNI WUJEK W KATOWICACH 

 
 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Klub Sportowy 
Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach.  
 
 
 

………………………………………………………  ……………………………………………………… 
           (podpis opiekuna prawnego)                    (podpis zawodnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich dokument podpisuje opiekun prawny, w przypadku osób pełnoletnich dokument podpisuje osoba pełnoletnia 
 


