
 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka  

 

 

Rosanów ……………………….…….  

  

....................................... 
       (Nazwisko i Imię) 

 
....................................... 
(nazwa klubu sportowego) 

 
....................................... 
      (data urodzenia) 

 
....................................... 
(numer zawodnika w Extranet) 
 

      
 OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PO 12 MIESIĘCZNEJ KARENCJI 

 
Oświadczam, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, nie brałem udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich 

w Polsce i za granicą. Nie jestem związany żadną umową (kontraktem lub deklaracją gry amatora)  

w jakimkolwiek klubie piłkarskim w Polsce lub za granicą. Ostatnim klubem, w którym byłem 

zarejestrowany był: .......................................................................... w sezonie ......................................, 

a obecnie chciałbym reprezentować klub ........................................................................ 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015r. Zarządu PZPN - § 27 pkt.1 lit. B. Uchwała 

obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. i dotyczy zawodników, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

zaprzestali gry. 

 
 

...................................................................................... 
            (podpis zawodnika, data) 

 
 

Potwierdzam fakt nie uczestniczenia w rozgrywkach prowadzonych przez Związek Piłki Nożnej 

prowadzący rozgrywki w okresie ostatnich 12 m-cy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka  

 
 

Rosanów……………………….…….  

  

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na  

Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „ROSANÓW”. Znane mi są 

postanowienia statutu stowarzyszenia, cele i zadania klubu.  

Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień 

władz klubu.  

 

 

…………………………………………………………………………..  

(własnoręczny podpis)  

 

Dane osobowe. 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..  

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

3. Pesel/nr paszportu: ……………………………………………………………………… 

4. Miejsce urodzenia:………………………………………………………………………. 

5. Obywatelstwo:……………………………………………………………………………… 

6. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….  

7. nr telefonu ……………………………………………………………………………………. 

8. e-mail …………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka  

 
Oświadczenie Członka Klubu: 

 

□ Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia 

ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.  

□ Zobowiązuję się do regulowania składek członkowskich oraz innych opłat związanych z 

przynależnością do danej sekcji w LKS „Rosanów”  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby 

realizacji celów statutowych LKS „ROSANÓW”, zgodnie z RODO art. 6 ust.1  

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku ( w tym zdjęć) w publikacjach  

o charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu).  

  

 

 

………….……………………………………………………………………….  

(czytelny podpis Członka Klubu)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu Klubu  



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka  

 
z dnia……………………………….  

Przyjęto ………………………………………………………………..(imię i nazwisko) do grona członków Ludowego 

Klubu Sportowego „ROSANÓW”  

 

  

 

……………………………………….  

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa) 


