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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  
MKS MARCOVIA - MARKI  

sekcja PIŁKA NOŻNA/PIŁKA RĘCZNA/CHEERLEADING 
LEKKA ATLETYKA/PŁYWANIE/KORFBALL* 

Dane rodzica/opiekuna lub pełnoletniego zawodnika: 
(proszę wypełnić drukowanymi literami)  
 

 
Imię i nazwisko:   
 

 

 
Adres:   
 

 

 
Telefon:   
 

 

 
E-mail:   
 

 

 
Dane osobowe osoby uczestniczącej w zajęciach: 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

 
Imię i nazwisko:   
 

 

 
Data urodzenia:   
 

 

 
Adres:   
 

 

 
Telefon:   
 

 

 
E-mail:   
 

 

 
1. Jako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych 
organizowanych przez MKS Marcovia - Marki (dalej: MKS) 
oraz oświadczam, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego 
pozwala na udział w zajęciach sportowych oraz, że 
dziecko/podopieczny posiada ubezpieczenie NNW.  

 
2. Oświadczam, że znane są mi cele i kierunki działania MKS. 

Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa 
w realizacji celów MKS, współpracy z jego władzami oraz 
wspierania akcji promocyjnych podejmowanych z innymi 
organizacjami.  

 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem MKS 

Marcovia - Marki - Opiekunowie oraz Członkowie” i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym w 
szczególności oświadczam, że znam zasady odpłatności i 
wysokość składek członkowskich i zobowiązuję się do ich 
wnoszenia do 10-go dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego.  

 
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, 

klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (według Uchwały 
Zarządu właściwego związku sportowego dotyczącej 
zmiany przynależności klubowej zawodnika). 

*zaznacz właściwą sekcję 

 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mareckie 

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 
(administratora danych) danych osobowych moich oraz 
mojego dziecka/podopiecznego zawartych w niniejszej 
deklaracji dla potrzeb wykonania praw i obowiązków 
wynikających z członkostwa w MKS, w tym w szczególności 
w celu prowadzenia ewidencji uczestników zajęć lub 
rozgrywek oraz dokonywania rozliczeń składek 
członkowskich. Oświadczam, iż zostałem/am 
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do 
wyżej wymienionych danych osobowych i żądania ich 
poprawiania lub wykreślenia. Oświadczam również, że 
jestem świadomy/a, iż podanie danych osobowych jak 
powyżej jest dobrowolne, jednakże wymagane do 
rozpoczęcia członkostwa w MKS.  
 

6. Jestem świadomy/ma tego, że MKS prowadzi akademię 
sportową, której działalność wiąże się m.in. z 
publikowaniem informacji o bieżących imprezach 
sportowych, meczach, składach osobowych 
poszczególnych drużyn itp. W związku z powyższym 
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie przez MKS, stanowiącą oddział spółki 
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Markach, wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 
utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas zajęć 
treningowych, turniejów sportowych, meczy, festynów oraz 
innych form ruchu organizowanych przez MKS. Powyższa 
zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku wyłącznie na 
stronach internetowych MKS, na jej oficjalnym profilu 
Facebook, Instagram oraz na plakatach, ulotkach lub 
biuletynach, w celu informowania o bieżącej działalności 
Akademii (np. publikacja zdjęć drużyny lub poszczególnych 
zawodników, publikacja zdjęć lub nagrań z imprez 
sportowych, informowanie o meczach z udziałem drużyny). 
 

7. Niniejsza deklaracja została sporządzany w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
Stron. 

 

Data rozpoczęcia 
członkostwa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
data i podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 
 
data i podpis Dyrektora/Koordynatora MKS 
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REGULAMIN MKS MARCOVIA-MARKI  
z dnia 01.01.2021 r. 

[Opiekunowie oraz Członkowie] 
 

1. Zasady Ogólne 
 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa 
podstawowe zasady funkcjonowania Miejskiego Klubu 

Sportowego Marcovia Marki oraz prawa i obowiązki jej 
członków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

1.2 Przystąpienie do Miejskiego Klubu Sportowego Marcovia 
Marki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i 
obowiązkiem stosowania się do niego przez Członka i jego 
rodziców/opiekunów prawnych. 

1.3 Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki (dalej: „MKS”) jest 
oddziałem spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z 
siedzibą w Markach (05-270), ul. Wspólna 40, KRS 
0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000 

(dalej: „MIM”).  
1.4 Siedziba MKS znajduje się w Markach (05-270), przy ul. 

Wspólnej 12.  
1.5 MKS prowadzi zajęcia sportowe oraz szkoleniowe 

zawodników w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, 
cheerleading, lekka atletyka, pływanie i korfball.  

1.6 MKS jest zgłoszony do uczestnictwa w rozgrywkach 
organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Sportowy 
Cheerleadingu,  Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski 
Związek Pływacki oraz Polski Związek Korfballu. 

 

2. Członkowie MKS 
 
2.1 Członkami MKS (dalej: „Członkowie") mogą zostać dzieci od 

lat 5. 

2.2 Członkami MKS są również zawodnicy I zespołu piłki nożnej, 
zawodniczki I zespołu piłki ręcznej oraz zawodnicy I zespołu 
korfballu (dalej: „Seniorzy”).  

2.3 Warunkiem uzyskania członkostwa w MKS jest złożenie 
DEKLARACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MKS 
PIŁKARSKIEJ MARCOVIA MARKI (dalej: „Deklaracja”) lub 
deklaracji gry amatora. Każdy Członek MKS jest również 
zobowiązany do przedstawienia właściwego zaświadczenia 
lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
podjęcia treningów w danej dyscyplinie sportowej. 

2.4 Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do skrupulatnego i 
zgodnego z prawdą wypełnienia Deklaracji. 

2.5 Członkowie biorą udział w treningach w grupach 
odpowiadających ich wiekowi oraz stopniu zaawansowania w 
grze. O zakwalifikowaniu Członka do danej grupy treningowej 

decyduje trener rocznika w porozumieniu z Koordynatorem 

sekcji.  

2.6 W MKS funkcjonuje podział na następujące grupy 
treningowe: 

 
Piłka nożna 
Grupa „A” – zaawansowana, 
Grupa „B” – średniozaawansowana,  
Grupa „C” – początkująca.  
 
Piłka ręczna 
Juniorki – do 19 roku życia, 
Juniorki młodsze – do 17 roku życia, 
Młodziczki – do 14 roku życia, 
Młodziczki młodsze – do 12 roku życia. 
 
Cheerleading – dzieci/młodzież. 
Lekka atletyka – dzieci/młodzież. 
Pływanie – dzieci/młodzież. 

 
Korfball – dzieci/młodzież. 

 
2.7 Zajęcia treningowe organizowane przez MKS będą odbywać 

się minimum dwa razy w tygodniu (dla grup od 11 roku życia - 
minimum trzy razy w tygodniu). Zajęcia będą odbywać się 
zarówno w dni robocze jak i w weekendy. Obiekty, na których 
będą organizowane zajęcia dla poszczególnych grup 
treningowych, jak i terminy zajęć ustala Koordynator sekcji w 
porozumieniu z Dyrektorem ds. sportu.   

2.8 Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny oraz inne 
formy ruchu organizowane przez MKS mają charakter zajęć 
pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i 
odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie 
prawni.  

2.9 Każdy Członek powinien dbać o koleżeńską atmosferę na 
zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi 
osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2.10 Otrzymany przez Członka sprzęt sportowy oraz odzież 
sportowa są własnością MKS i podlegają zwrotowi w przypadku 
rezygnacji z członkostwa w MKS.  

2.11 Rodzice/opiekunowie prawni mogą w każdym czasie złożyć 
rezygnację z członkostwa swojego dziecka/podopiecznego w 

MKS. Rezygnację należy złożyć do Biura MKS przy ul. 
Wspólnej 12 w Markach lub mailowo wysyłając na adres: 
biuro@marcovia-marki.pl, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Członkostwo wygasa ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego, w którym pisemne oświadczenie o 
rezygnacji zostało doręczone Zarządowi MKS. 

2.12 W przypadku rezygnacji, ponowne zapisanie do MKS będzie 
możliwe po upływie 3 miesięcy.  

2.13 Brak udziału w jednostkach treningowych z powodu choroby lub 

innej przyczyny nie jest podstawą do obniżenia lub zwolnienia 
ze składki członkowskiej w MKS. 

2.14 W przypadku wystąpienia kontuzji lub choroby trwającej min. 2 
miesiące, uniemożliwiającej Członkowi MKS kontynuowanie 
aktywności sportowej w ramach zajęć organizowanych przez 
MKS, rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o 
zawieszenie członkostwa swojego dziecka/podopiecznego w 
MKS. Wniosek wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim 
należy złożyć w Biurze MKS przy ul. Wspólnej 12 w Markach 
lub mailowo wysyłając na adres: biuro@marcovia-marki.pl w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wnioski, do których 
nie załączono zaświadczeń lekarskich nie będą rozpatrywane. 

 
3 Prawa i obowiązki Członka 
   

3.1 Każdy Członek zobowiązuje się:  
 

a) godnie reprezentować MKS zarówno w trakcie treningu, 
jak i w życiu codziennym,  

b) nie spóźniać się na zajęcia treningowe i mecze,  
c) trenować w stroju treningowym sportowym, którego 

obowiązkowym elementem są ochraniacze,  
d) na trening przynosić odpowiednie obuwie sportowe (korki 

lub buty halowe - tarfy),  

e) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi 
rozstawiać i składać sprzęt sportowy,  

f) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,  
g) być sumiennym i zdyscyplinowanym,  
h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych 

ćwiczeniach,  
i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać 

trenerowi, zarówno przed treningiem oraz w trakcie 

natychmiast po ich wystąpieniu,  
j) podczas treningów i meczów spożywać jedynie 

niegazowaną wodę mineralną i/lub napoje izotoniczne,  
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k) w czasie wolnym doskonalić elementy poznane na 
treningu. 

3.2 Podstawą do wzięcia udziału przez Członka w turniejach i 
meczach jest regularna oraz punktualna obecność na 
treningach, zaangażowanie podczas zajęć oraz brak 
zaległości w uiszczaniu składek członkowskich. O powołaniu 
Członka do wzięcia udziału w turnieju lub meczu decyduje 
trener danego rocznika. 

 
4 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

Członka MKS 
 

4.1 W ramach obowiązków rodziców/opiekunów prawnych 
Członka MKS jest: 

a) terminowe uiszczanie składki członkowskiej, 
b) dokonanie ubezpieczenia NNW członka MKS (każdy 

nowy członek ma 14 dni od momentu przystąpienia do 
MKS na dostarczenie kserokopii polisy 

ubezpieczeniowej),  

c) wykonywanie niezbędnych do uprawiania określonego 
sportu badań lekarskich członka MKS (najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia treningów/zajęć rodzic/opiekun 
prawny  zobowiązany jest dostarczyć orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 
danym rodzaju zajęć), 

d) zakup i utrzymanie ubioru sportowego dla członka MKS 
(stroje i dresy drużyny, getry, korki, etc.), 

e) finansowanie turniejów, 
f) zapewnienie transportu na mecze ligowe oraz turnieje 

drużyny, 
g) finansowanie obozów sportowych. 

4.2 W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie 
prawni zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ 
wpływa to na ich koncentrację.  

4.3 Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie prawni, 
kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach 
obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody, chyba, 
że przepisy szczególne stanowią inaczej (np. procedury 
epidemiczne).  

4.4 Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia przez 
rodziców/opiekunów prawnych na płytę boiska i/lub halę 
sportową. 

4.5 Rodzice/opiekunowie prawni w czasie meczu powinni 

zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje trenera i 
sędziego, nie  udzielać rad, wytycznych ani nie obrażać 

członków drużyny przeciwnej.  
4.6 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić 

trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności 
dziecka na treningu najpóźniej do godz. 10:00 w dniu 
treningu.  

4.7 W przypadku rezygnacji z członkostwa w MKS, 
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić (telefonicznie lub mailowo) trenera 
prowadzącego oraz Koordynatora sekcji o złożeniu do Biura 
MKS oświadczenia o rezygnacji zgodnie z punktem 2.10 
niniejszego Regulaminu.   

4.8 Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych składających 
rezygnację jest:   

a) Uregulowanie wszelkich zaległych składek 
członkowskich (jeśli takowe wystąpiły),  

b) zwrot sprzętu sportowego oraz odzieży otrzymanej 
przez Członka od MKS najpóźniej w terminie 7 dni od 
daty wygaśnięcia członkostwa.  

4.9 W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym 
mowa w punkcie 4.8 lit. b) powyżej, rodzic/opiekun prawny 
zapłaci na rzecz MKS karę umowną w wysokości 10 zł za każdy 
dzień zwłoki. Łączna kara umowna z tego tytułu nie może 

przewyższać wartości niezwróconego sprzętu sportowego lub 
odzieży.  

4.10 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie 
podważania autorytetu trenera w obecności swoich dzieci lub 
innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami 
należy zgłosić się indywidualnie do trenera prowadzącego, 
Koordynatora sekcji, a w szczególnych przypadkach do 
Dyrektora ds. sportu. 

 
5 Składki członkowskie  
 
5.1 Członkostwo w MKS jest odpłatne. 
5.2 W ramach członkostwa MKS zapewnia: 

 
a) treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską,  
b) profesjonalną infrastrukturę treningową – obiekty wraz z 

wyposażeniem, 
c) opłaty związkowe (wpisowe oraz licencje), 
d) zakup i utrzymanie sprzętu sportowego, 

e) dofinansowanie wybranych turniejów sportowych, 
f) transport na wybrane mecze ligowe I zespołu oraz 

juniorów. 
 

5.3 Składka członkowska od 1 stycznia 2021 r. wynosi:   
 

a) 150 zł miesięcznie – piłka nożna,  
b) 100 zł miesięcznie – piłka ręczna, 
c) 120 zł miesięcznie – cheerleading, 

Składka członkowska od 8 marca 2021 r. wynosi: 

d) 150 zł miesięcznie – lekka atletyka, 

Składka członkowska od 1 stycznia 2022 r. wynosi: 

e) 300 zł miesięcznie – pływanie, 
f) 150 zł miesięcznie – korfball. 

 
5.4 W przypadku, gdy data rozpoczęcia członkostwa wskazana w 

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MKS 
MARCOVIA MARKI będzie przypadać na każdy kolejny dzień 
(inny niż pierwszy dzień miesiąca) - należy uiścić składkę 
miesięczną w pełnej wysokości. 

5.5 Wysokość składki członkowskiej będzie każdorazowo ogłaszana 
na stronie internetowej MKS. Dodatkowo rodzice/opiekunowie 

prawni Członków MKS zostaną indywidualnie powiadomieni o 
zmianie wysokości składki członkowskiej droga mailową.  

5.6 W przypadku zmiany składki członkowskiej, nowa stawka 
obowiązuje od dnia określonego w uchwale Zarządu MIM, jeśli 
rodzic/opiekun prawny nie złoży rezygnacji z członkostwa 
swojego dziecka/podopiecznego w MKS w terminie 21 dni od dnia 

zawiadomienia go o zmianie stawki.  

5.7 W przypadku posiadania Mareckiej Karty Mieszkańca, wysokość 
składki członkowskiej wynosi: 80% miesięcznej składki 
członkowskiej. W celu skorzystania ze zniżki należy dołączyć 
kserokopię Karty do Deklaracji. 

5.8 W przypadku posiadania Mareckiej Karty Dużej Rodziny, 
wysokość składki członkowskiej wynosi: 80% miesięcznej składki 
członkowskiej. W celu skorzystania ze zniżki należy dołączyć 
kserokopię Karty do Deklaracji. 

5.9 W przypadku, gdy Członkami MKS jest rodzeństwo, wówczas 
składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% 
miesięcznej składki członkowskiej. 

5.10 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do terminowego 
opłacania składek z góry do 10-go dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego na rachunek bankowy spółki Mareckie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej 

MKS. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, 
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rocznik, grupę oraz wskazać miesiąc za który uiszczana jest 
należność.  

5.11 Pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego do osób, które 
nie uiściły składki członkowskiej, będzie wysyłane ponaglenie 
za pośrednictwem SMS. Zawodnik/Zawodniczka, która nie ma 
uregulowanych wpłat, może zostać pozbawiony/a możliwości 
uczestnictwa w zajęciach. 

5.12 Brak uiszczania składek przez okres 2 kolejnych miesięcy 
skutkować będzie zawieszeniem Zawodnika, a w przypadku 
braku uregulowania zaległości w ciągu pierwszych 10 dni 
kolejnego miesiąca kalendarzowego, możliwością 
wypowiedzenia członkostwa przez MKS ze skutkiem 
natychmiastowym.  

5.13 Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są 
zawodnicy I drużyn.  

5.14 Skorzystanie z uprawnień do wnoszenia niższych składek 
członkowskich wskazanych w niniejszym Regulaminie, 
przysługuje wyłącznie w jednym wybranym wariancie i 
obliczana jest od kwoty określonej w punkcie 5.3 dla danej 
sekcji. 

5.15 Składki miesięczne należy uiszczać przez cały rok 
kalendarzowy, niezależnie od ilości zajęć treningowych w 
danym miesiącu. 

 
6 Wyróżnienie i nagrody   

 
6.1 Za szczególne osiągnięcia MKS może przyznawać swoim 

Członkom nagrody lub wyróżnienia.  
6.2 Nagrodę przyznaje Zarząd MIM na wniosek Dyrektora ds. 

sportu.  

6.3 Wyróżnienia przyznaje Dyrektor MKS na wniosek trenera.  
6.4 Przyznawane nagrody mogą mieć charakter wyłącznie 

rzeczowy.  

6.5 Wyróżnieniem MKS są:   
 

a) dyplom uznania,   

b) list gratulacyjny,   

c) pochwała. 
 
7 Kary dyscyplinarne  

 
7.1 Za nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu na 

Członka może zostać nałożona kara dyscyplinarna.  
7.2 Karami dyscyplinarnymi są:  
 

a) upomnienie,   

b) nagana. 

 

7.3 Kary dyscyplinarne są nakładane przez trenera lub Dyrektora 
ds. sportu na wniosek trenera.  

7.4 Nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na treningach 
dłuższa niż cztery tygodnie i nieopłacenie składek za ten okres, 
skutkować będzie możliwością wypowiedzenia członkostwa 
przez MKS ze skutkiem natychmiastowym.  

7.5 W przypadku dalszego nieprzestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu przez Członka lub jego 
rodziców/opiekunów prawnych, pomimo wcześniejszego 
nałożenia na Członka jednej z kar dyscyplinarnych,  MKS może 
wypowiedzieć członkostwo ze skutkiem natychmiastowym po 
uprzednim wezwaniu Członka lub jego rodziców/opiekunów 
prawnych do zaniechania dalszych naruszeń i wyznaczeniu im 
w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu pod rygorem 

wypowiedzenia członkostwa. Zarówno wezwanie do 
zaprzestania naruszeń, jak i wypowiedzenie członkostwa w 
MKS, nastąpi w formie pisemnej lub drogą mailową.  

7.6 W przypadku uzyskiwania przez Uczestnika słabych wyników w 
nauce, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, Dyrektor MKS 

może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach 
Członka, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

7.7 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Członka 
ponoszą rodzice/opiekunowie prawni na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym. 

 
8 Postanowienia końcowe 

 
8.1 W przypadku odwołania danych zajęć treningowych MKS 

powiadomi o tym fakcie oraz jego przyczynach Członka lub jego 
rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie, sms'em lub drogą 
mailową. Ponadto taka informacja zostanie umieszczona na 
stronie internetowej MKS.  

8.2 Zmiany Regulaminu MKS następują w formie uchwały zarządu 
MIM. O wszelkich zmianach Regulaminu rodzice/opiekunowie 
prawni zostaną powiadomieni drogą mailową. Aktualny tekst 
Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej marcovia-
marki.pl. 

8.3 Nowa wersja Regulaminu obowiązuje jeśli rodzic/opiekun 
prawny nie złoży rezygnacji z członkostwa swojego 
dziecka/podopiecznego w MKS w terminie 21 dni od dnia 
zawiadomienia go o zmianie Regulaminu. 

8.4 Podpisując Deklarację rodzice/opiekunowie prawni podają 
adresy poczty elektronicznej, za pośrednictwem której będą 
informowani o najważniejszych sprawach związanych z 
działalnością MKS. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 
są do aktualizacji adresu w przypadku jego zmiany. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem 
i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 
 
 
 
 
 

data i podpis rodzica/opiekuna 
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