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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYJAZDACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ OSTRÓDA NA CZAS CZŁOKOSTWA ZAWODNIKA W 

STOWARZYSZENIU  

 

1. Organizowane przez Akademię Piłkarską Ostróda, jak i organizowane przez inne podmioty zawody sportowe, z 

którymi wiąże się konieczność wyjazdów zawodników Akademii Piłkarskiej Ostróda są integralną formą 

działalności dydaktyczno – wychowawczej określonej w statucie Akademii Piłkarskiej Ostróda. 

2. Na udział w zawodach sportowych, w tym zawodach wyjazdowych, małoletnich zawodników Akademii 

Piłkarskiej Ostróda wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów wyrażona na dany okres na 

piśmie. 

3. Opiekun wyjazdu ma obowiązek każdorazowo poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o planowanym 

wyjeździe  na zawody sportowe podając miejsce docelowe i termin z minimum dwudniowym wyprzedzeniem w 

formie wiadomości SMS na numer wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego). 

4. Rodzic lub prawny opiekun zawodnika trenującego w Akademii Piłkarskiej Ostróda może cofnąć ogólną zgodę 

na udział małoletniego dziecka w zawodach sportowych lub wyrazić sprzeciw co do udziału w konkretnych 

zawodach lub sprzeciw co do konkretnego wyjazdu swojego małoletniego dziecka na zawody sportowe. 

Cofnięcie ogólnej zgody na udział w zawodach sportowych powinno być wyrażone na piśmie. Sprzeciw 

powinien być wyrażony w formie wiadomości SMS skierowanej do opiekuna wyjazdu, lub w innej formie 

pisemnej. Cofnięcie zgody lub sprzeciw powinny dotrzeć do opiekuna wyjazdu co najmniej na jeden dzień przed 

terminem wyjazdu. 

5. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjazdu na zawody sportowe jest miejsce zbiórki wskazane przez opiekuna 

wyjazdu. 

Mając powyższe na uwadze, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………… we wszystkich zawodach, w których uczestniczył/a będzie jako zawodnik w czasie 

bycia członkiem Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda. Tym samym wyrażam zgodę na wyjazdy wynikające z 

konieczności dotarcia na zawody.  

Oświadczam, że zrozumiałam treść zawartą w punkcie 4 dotyczącą pouczenia co do cofnięcia zgody i wyrażenia 

sprzeciwu. 

Numer telefonu, na który należy kierować informację o zawodach sportowych, to …………………………………. . 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda o każdorazowej 

zmianie numeru telefonu. 

 

…………………………………………………    ………………………………………………………… 

         (Miejscowość i data)          (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

http://www.ap.ostroda.pl/

