
Wszystkie informacje o Klubie, w tym aktualne plany treningów każdej grupy do znalezienia na www.gorniklibiaz.pl 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach sportowych organizowanych przez Szkołę Piłkarską UKS „Górnik” Libiąż. 

Potwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w treningach i meczach piłki nożnej oraz zajęciach tanecznych. Deklaruję 

dostarczenie i odebranie dziecka o wyznaczonych porach przed i po zajęciach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i 

prezentowanie wizerunku dziecka na zdjęciach publikowanych przez UKS na stronie internetowej oraz profilu facebook, a także w 

wydawnictwach papierowych: kalendarz, foldery, plakaty, itp. (Szczegółowa informacja dot. RODO została opublikowana i jest do wglądu 

na naszej stronie www.gorniklibiaz.pl w aktualności z dnia 25.05.2018r.). Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem 

Klubu opublikowanym na stronie internetowej (zakładka: Strefa Rodzica i Zawodnika) i zobowiązuję się go przestrzegać.                                                                                                

 Dane dziecka: 

Imię i nazwisko          …………………………………………………………………                          Data i miejsce urodzenia     ……………………………………………………….. 

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

 Dane rodziców: 

………………………………………………..             ……………………………………….         ………………………………………… 
              imię i nazwisko mamy                                                        kontakt tel.                                               e-mail 

 
………………………………………………..             ……………………………………….         ………………………………………… 
          imię i nazwisko taty                                                          kontakt tel.                                              e-mail 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                                                         data i podpis 

     

 

 Wykaz miesięcznych opłat za uczestnictwo w zajęciach jednego dziecka: 

     - 50 zł za miesiąc - dla grup tanecznych (grupa starsza i średnia) oraz 40 zł (grup poczatkująca) 

     - 80 zł za miesiąc - dla dzieci z Przedszkola Piłkarskiego i Skrzatów (grupy trenujące 2x w tygodniu) oraz dla Trampkarzy 

     - 110 zł za miesiąc - dla grup certyfikowanych: Żaki, Orliki, Młodziki (trenujących 3x w tygodniu) 

Płatność za każdy miesiąc należy uregulować na subkonto danego rocznika do 15 dnia danego miesiąca (tzn. za styczeń do 15 stycznia, za luty 
do 15 lutego itd.). Można też wpłacić z góry za kilka miesięcy.  
 
Opłaty za zajęcia dzieci dokonywane mogą być tylko w formie przelewu na konto.   
Dane do przelewu: 
Uczniowski Klub Sportowy "Górnik" Libiąż 
ul. Piłsudskiego 10 
32-590 Libiąż 

Numery subkont (wpłacamy na to konto, które odpowiada rocznikowi urodzenia dziecka, jeśli jest rodzeństwo to prosimy o 2 przelewy):  
Rocznik 2007 konto nr: 48 2490 0005 0000 4600 6440 6398                                  Rocznik 2008 konto nr: 52 2490 0005 0000 4600 7642 6663                                   
Rocznik 2009 konto nr: 62 2490 0005 0000 4600 6039 3935                                  Rocznik 2010 konto nr: 69 2490 0005 0000 4600 1707 6422                                   
Rocznik 2011  konto nr: 66 2490 0005 0000 4600 5000 2447                                 Rocznik 2012  konto nr: 67 2490 0005 0000 4600 9685 3235                                  
Rocznik 2013  konto nr: 73 2490 0005 0000 4600 4084 6006                                 Rocznik 2014  konto nr: 77 2490 0005 0000 4600 7620 8739                                  
Rocznik 2015  konto nr: 03 2490 0005 0000 4600 6046 4352                                 Rocznik 2016 konto nr: 09 2490 0005 0000 4600 4933 0002                       
Rocznik 2017 konto nr: 41 2490 0005 0000 4600 3745 7014                                  Rocznik 2018 konto nr: 71 2490 0005 0000 4600 3694 3150 
Zajęcia korekcyjne i ATP konto nr:  27 2490 0005 0000 4600 9237 1294             Grupy taneczne konto nr: 09 2490 0005 0000 4600 3472 8398                                

W tytule przelewu za zajęcia wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, rocznik, nazwa miesiąca (miesięcy) za które jest wpłata (za zajęcia 
dodatkowe czyli treningi korekcyjne i ATP prosimy wpłacać na odrębne konto widoczne jako ostanie) 
Ulgi i zwolnienia z opłat: 
 

Jeśli w zajęciach zechce uczestniczyć drugie dziecko z danej rodziny, to dla niego opłata wynosi 50% tej mniejszej kwoty. Trzecie i każde kolejne 
dziecko z tej samej rodziny jest zwolnione z opłaty.  
 


