
 

                                                                                          

WHITE EAGLES FOOTBALL CLUB 

MEMBERSHIP APPLICATION FORM 

Player's Full Name/imię i nazwisko dziecka: 
 

 

Current address/ obecny adres:  
 
 

Date of Birth/data urodzenia:  
 

 

Parents/Carers Information/ dane 
rodziców/opiekunów: 

Mother/matka: 
 

Father/ojciec: 

Telephone numbers/numery 
telefonu:  

 
▢(Prosimy zaznaczyć preferowaną osobę do kontaktu) 

 
▢(Prosimy zaznaczyć preferowaną osobę do kontaktu) 

Email:   
 

Emergency name/ imię osoby, która należy powiadomić 
w przypadku nieosiągalności rodziców/opiekunów: 

 

Contact number/ Numer kontaktowy: 
 

 

School attended/nazwa szkoły, do której uczęszcza 
dziecko:  

 
 
 

Please indicate if the applicant has any medical conditions we should be aware of: (asthma, allergies etc.) If none, 
please  state. ( Proszę wypełnić, jeśli dziecko posiada jakiekolwiek problemy zdrowotne bądź alergie) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. Parental Consent: In the event that my son/daughter is injured whilst 
playing/travelling to and from football events and I cannot be contacted on the above number, I hereby give 
consent for my child to receive medical attention. ( W razie gdy dziecko dozna kontuzji w czasie treningu, bądź 
meczu i żaden rodzic nie jest osiągalny pod żadnym  z podanych numerów, wyrażam zgodę na udzielenie dziecku 
pomocy medycznej.) 

Signed (Podpis):  …………………………………………....................... 

Print Name( Imię I nazwisko):...................................... Date (data): …………………………. 

 

 

 

 



 

 

In applying for membership, I hereby agree to pay monthly fee till 5th each month ( Zobowiązuję się do uiszczania 
miesięcznej składki do 5go każdego miesiąca)  

Signed (Podpis):  ......................................... 

Print Name( Imię I nazwisko):...................................... Date (data): …………………………. 

 

PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE COMPLETING AND RETURNING THIS FORM (PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED 
WYPEŁNIENIEM I PODPISANIEM FORMULARZA:  

● I agree that any kit and equipment and kit supplied by the club remains the property of White Eagles 
Football Club( Zgadzam się, że sprzęt i stroje dostarczone przez WE FC pozostają własnością White Eagles 
Football Club) 

● In case of loss or damages caused to the equipment or kit, the parent will be financially liable for any such 
losses or damages. (W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu lub stroju, rodzic ponosi odpowiedzialność 
finansową za powyższe.) 
 

   Signed (Podpis):  ......................................... Date (data): …………………………. 

 

Consent Form/ ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

Hereby, I give my consent/ I don’t give my consent for using the photographs of my child  taken during 
the sport activities organised by WE FC and using the above on the school website and for the school 
promotional and informational purposes. 

 Oświadczam, że wyrażam/*nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego 
dziecka zarejestrowanych podczas zajęć sportowych i uroczystości zorganizowanych przez WE FC na 
stronie internetowej szkoły/klubu oraz w celu informacji i promocji działalności klubu i szkoły. 

 

Signed (Podpis):  ......................................... Date (data): …………………………. 

 
 
 

 


