
 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
Gdańsk, dnia .............................. 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) ........................................................................................................................  
proszę o przyjęcie mnie w poczet zawodników klubu Rugby Club Lechii Gdańsk.  

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w 
życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 
 

 
..................................................... 

(własnoręczny podpis) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 
Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sportowych, organizowanych przez Klub 

Rugby Club Lechia Gdańsk.  
Zobowiązuję się do przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu oraz terminowego opłacania 

składek w wysokości 50 złotych kwartalnie. 
 

 
........................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
........................................................................................................................................................................ 
(nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
........................................................................................................................................................................ 
(adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 
..................................................... 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 



 

 

 

Deklaracja przynależności klubowej  
 

zawarta w dniu .................................. w ..........................,  
pomiędzy Rugby Club Lechia Gdańsk, z siedzibą przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,  
reprezentowanym przez:  
 
1. Paweł Kachlicki - Dyrektor ds. młodzieży,  

 
zwanym w treści umowy „Klubem”,  
a  

…………….……………………………….. , zamieszkałym/ą w …………...…..……..…………  

kod pocztowy …. - …., przy ul. ………………...………..…….. nr domu/mieszkania ….…….  

urodzonym/ą w …………………..………….……….. nr dow. osobistego ……..………………  

nr PESEL ……………………………..  

zwanym/ą dalej „przedstawicielem prawnym”,  
dotycząca szkolenia i reprezentowania barw klubu przez  

…………………………………..………..…… zamieszkałym/ą w ……...…………..……....…..  

kod pocztowy …. - …., przy ul. ………………..….…….…….. nr domu / mieszkania ………..  

nr PESEL …………………………….. zwanym/ą dalej zawodnikiem  

o następującej treści:  
 

§ 1  
Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, związkowe 
oraz regulaminy, uchwały i decyzje władz Klubu.  
 

§ 2 
Strony zgodnie ustalają, iż w okresie od dnia zawarcia do okresu jej wypowiedzenia Zawodnik zobowiązuje się 
reprezentować Rugby Club Lechia Gdańsk w rozgrywkach RUGBY 

Strony zobowiązują się do przestrzegania:  
1) obowiązujących przepisów i regulaminów, wydanych Polski Związek Rugby (PZR)  
2) regulaminów klubowych i przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie.  
 

§ 3 
Zawodnik oraz rodzice zobowiązują się do:  
1. godnego reprezentowania Klubu oraz uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującymi przepisami PZR i 
zasadami FAIR PLAY,  
2. organizacji transportu na treningi, częściowego pokrywania kosztów zawodów bądź obozów (po wcześniejszej 
informacji z klubu) 
3. utrzymywania ważności badań lekarskich 
4. przebywania w wyznaczonych przez trenera lub pracownika klubu miejscach podczas meczy 
 



 

 

 

§ 4 
 
W czasie trwania umowy Przedstawiciel prawny zobowiązuje się do pokrycia następujących opłat:  
- Kwartalnej opłaty treningowej w wysokości 50 zł płatnej bezwzględnie do 15 dnia  miesiąca rozpoczynającego 
kwartał na konto 17 1160 2202 0000 0000 6383 2221 z dopiskiem „opłata treningowa za kwartał …. (proszę podać 
nr kwartału za który jest dokonana wpłata oraz imię i nazwisko zawodnika).” W przypadku opóźnień w opłatach klub 
będzie naliczał odsetki ustawowe od zaległej kwoty.  

 
§ 5 

 
Klub zobowiązuje się do:  
1. zabezpieczenia opieki trenerskiej,  
2. stworzenia warunków do treningów,  
3. zgłoszenia zawodnika do zawodów organizowanych zgodnie z kalendarzem PZR 
4. ubezpieczenia zawodników 
5. dofinansowywania obozów, wyjazdów oraz strojów sportowych po akceptacji Zarządu 
5.1. wysokość dofinansowania zależne będzie od zaangażowania, uczestnictwa w zawodach i treningach 
 

§ 6 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Deklaracji Zarząd klubu zastrzega sobie prawo 
podejmowania decyzji. 
 

§ 7 
 

Przez podpisanie niniejszej Umowy, Zawodnik i Klub potwierdzają znajomość powyższych przepisów i zobowiązują 
się do ich bezwzględnego przestrzegania.  

§ 8 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
 
 
 
 
Zawodnik                                                                                                                                       Klub  
Rodzice lub prawni opiekunowie:  

matka / imię i nazwisko .................................. dow. os. ..........................  

ojciec / imię i nazwisko ................................... dow. os. ..........................                

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 1 do Deklaracji przynależności klubowej  

– oświadczenie Zawodnika 

 

„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej rugbowej społeczności zobowiązuję się do 
respektowania obowiązujących w rugby zasad oraz przestrzegania reguł fair play. Wszystkie 
swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, 
szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie sportowym. 
Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej 
rywalizacji sportowej." 



 

 

 

    Gdańsk, ............................................... 

      

 

Zgoda na uczestnictwo w turniejach  

 
  

…………….……………………………….. , zamieszkały/a w …………...…..……..…………  

kod pocztowy …. - …., przy ul. ………………...………..…….. nr domu/mieszkania ….…….  

urodzony/a w …………………..………….……….. nr dow. osobistego ……..………………  

nr PESEL ……………………………..  

wyrażam zgodę na uczestnictwo oraz opiekę mojego/ej* syna/córki* 

.......................................................... urodzonego/j ............................................. w zawodach w sezonie 

...................................... pod opieką trenerów wyznaczonych przez R.C. Lechię Gdańsk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                                                                                                   (podpis opiekuna prawnego) 

 

 


