
KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY
 KANDYDATA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SMS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Imię i nazwisko
rodziców/opiekunów prawnych

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy
rodziców/opiekunów prawnych

Przynależność klubowa

Preferowana pozycja na boisku

Alternatywna pozycja na boisku

Sumaryczny czas szkolenia
piłkarskiego w klubie(ach)

Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu dziecka
(w przypadku karty zdrowia oraz opinii lekarskiej)

Wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci karty zdrowia dziecka
oraz opinii lekarskiej z przychodni sportowej.

…………………….               ……………………      …………………………………………                               
   (podpis rodzica)                      (podpis rodzica)             (lub podpisy opiekunów prawnych)



Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:
1)  Administratorem Twoich  danych  osobowych oraz  danych  osobowych Twojego  dziecka  jest  Stowarzyszenie  -  Klub  Sportowy
„STADION  SLĄSKI”  Chorzów  zw.  dalej  Administratorem,  Stowarzyszeniem  lub  Klubem  -  tel.:  32 249  52  42  e-mail:
stadion1962@interia.pl,  adres:  K.S. „STADION ŚLĄSKI” Chorzów, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka
jako członka Klubu jest przepis prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6
ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją statutu Stowarzyszenia.
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu uzyskania przez dziecko statusu członka Klubu. Niepodanie danych
wiązać się będzie z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do grona członków.
4) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa ale  też  odbiorcom działającym na rzecz  i  w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia
przetwarzania danych tj. firmom informatycznym. firmom fotograficznym.
5) Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7) Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka przetwarzane będą przez okres członkostwa Twojego dziecka w Klubie, a także w
uzasadnionych prawnie celach kiedy ustanie członkostwo (np. na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnych).
8) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka i otrzymania kopii danych
osobowych  podlegających  przetwarzaniu;  sprostowania  nieprawidłowych  danych;  żądania  usunięcia  danych  (prawo  do  bycia
zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych
w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art.
21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione są przesłanki wynikające
z art. 20 RODO.
9) Jeżeli  uważasz,  że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Stowarzyszenie K.S. „STADION ŚLĄSKI”
Chorzów w zakresie wykorzystywania jego/jej wizerunku w celach promocji działalności Stowarzyszenia. Mam świadomość, że
wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Stowarzyszenie                  K.S. „STADION
SLĄSKI” Chorzów w zakresie jego/jej wizerunku za pośrednictwem portalu Facebook. Mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę
w każdej chwili wycofać.

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie K.S. „STADION SLĄSKI” Chorzów
w zakresie  adresu  email  oraz  numeru  telefonu  w  celach  przekazywania  mi  informacji  i  wiadomości  dotyczących  działalności
Stowarzyszenia oraz postępów sportowych mojego dziecka. Mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) wyrażam
zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenia K.S „STADION ŚLĄSKI”
Chorzów w formie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich
obróbkę,  powielanie  i  rozpowszechnianie  za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  w  szczególności  za  pośrednictwem  portali
społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych związanych z
działalnością Stowarzyszenia.

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego



Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
KS Stadion Śląski Chorzów

Ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

- Do klasy I Liceum o profilu piłka nożna chłopców rocznik 2005
- Do klasy IV Szkoły podstawowej o profilu piłka nożna chłopców rocznik 2010

ETAPY REKRUTACJI:

1. Przesłanie drogą elektroniczną na adres KS Stadion Śląski (stadion1962@interia.pl) 
kwestionariusza osobowego uczestnictwa w testach sprawnościowych

2. Przedłożenie Oświadczenia-zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach 
sprawnościowych do SMS KS Stadion Śląski Chorzów

3. Przystąpienie do testów sprawnościowych   
UWAGA TERMIN ZOSTANIE PODANY Z 10 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM

4. Złożenie wymaganych dokumentów

Numer kontaktowy klasa I LO  - trener Tomasz Klimas 693-380-377
                                                   - koordynator Tomasz Osowski 604-099-624

Numer kontaktowy klasa IV SP-trener Sebastian Świat 607-147-710
                                                     - koordynator Robert Radek 501-171-310

mailto:stadion1962@interia.pl


SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TO 16 GODZIN LEKCYJNYCH ZAJĘĆ 
SPORTOWYCH! JAK TO ROBIMY?

– godziny lekcyjne prowadzi trener prowadzący drużynę – zajęcia specjalistyczna: piłka nożna
– przy zajęciach specjalistycznych w grupach ćwiczebnych pracuje 2-4 trenerów
– jeden trener ma pod opieką 10-15 zawodników
– nasi trenerzy posiadają licencje UEFA A
– zapewniamy godziny lekcyjne z zakresu przygotowania motorycznego (technika biegu + 
ogólnousprawnienie)
– zapewniamy godziny lekcyjne poświęcone technice gry w piłkę nożną
– zapewniamy godziny lekcyjne poświęcone analizie video gry drużyny
– każdy uczeń otrzymuje codziennie obiad
– prowadzimy specjalistyczne treningi bramkarskie
– przeprowadzamy badania czynnościowe w nowoczesnej pracowni, wyposażonej w wysoko 
zaawansowany sprzęt
– w ramach zajęć na basenie uczymy i doskonalimy umiejętności pływackie
– zapewniamy odnowę biologiczną po meczach mistrzowskich (basen, wanna z 
hydromasażem+sauna) – gwarantujemy opiekę fizjoterapeuty
– uczeń może liczyć na trening mentalny (wsparcie pedagoga i psychologa)

NASI UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z ROZBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY
– dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią
– pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią
– korzystamy z pełnowymiarowej hali sportowej, a także sali gimnastycznej/fitness
– kompleks basenowy (basen, sauna i jacuzzi) gwarantuje przeprowadzenie optymalnej odnowy 
biologicznej
– korzystamy z dobrze wyposażonej siłowni
– korzystamy z sal multiwizualnych przystosowanych do analiz video
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