
 

 

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez KS Greens Słupno  jes t  równoznaczna   

z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.   

W p rzypadku osób niepełnoletnich za p rzestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.   

2 . Zajęcia sportowe organizowane są od września do końca czerwca, z wyłączeniem feri i zimowych, świąt  i dni  

ustawowo wolnych od pracy (czyli organizacja zajęć  przebiega analogicznie jak  w szkołach publicznych).  

3 . Zapisy na zajęcia przyjmowane są telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.  

4 . Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest  wypełnienie, podpisanie i do starczenie organizatorowi deklaracji  

zgłoszeniowej uczestnika (do pobrania ze st rony Organizatora).  

5 . Opłatę za zajęcia należy wnieść do 10  dnia każdego miesiąca . Opłata jes t  obowiązkowa  

i bezzwrotna, niezależnie od frekwencji uczestnika na zajęciach.  

 20 zł  (  za jeden trening w tygodniu)  

 70zł  (  za cały miesiąc zajęć)  

6 . Rodzice uczestników zajęć we własnym zakresie, powinni sko nsultować s ię z lekarzem i sprawdzić czy nie ma 

przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na  

własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, ż e 

dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do brania w nich udziału.  

7 . W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie s tanu zdrowia dziecka Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki zais tniałe z tego tytułu.  

8 . Uczestn icy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW.  

9 . Uczestnicy muszą posiadać: s t rój sportowy na zmianę (wygodne obuwie na białej podeszwie, najlepiej za  

kostkę, koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów i wodę do picia.  

10. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania s ię z regulaminem zajęć sportowych i do jego przestrzegania.  

11. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania s ię obowiązującym przepisom bezpieczeństwa 

podczas zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w razie wypadku lu b dostrzeżenia sytuacj i  

s twarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast  poinformować o tym trenera/ instruktora;  

informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji ,  

stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń;  wykonywania poleceń 

t renera/ instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.  

12. Do obowiązków organizatora należy: zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu, przeprowadzenie zajęć na  

sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem, zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.  

14. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator ma prawo do p rzeniesienia pozostałych 

osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.  

15. Organizator odpowiada za uczestników wyłącznie w czasie t rwania zajęć.  Rodzice/prawni opiekunowie 

odpowiadają za przybycie dzieci na zajęcia oraz powrót  uczestników po zakończonych zajęci ach.  

16. Zabronione jest  fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego.   

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i f i lmów do celów reklamowych.  

18. W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że: 

Stowarzyszenie  „GREENS SŁUPNO”   przetwarzana i przechowuje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób 

przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą a także zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. 

W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia. 

 
……………………...................                                                                …………………………………………………  
     Miejscowość, data                                                                                                   Czytelny podpis opiekuna prawnego  

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

KLUB SPORTOWY GREENS  SŁUPNO 

 



 

 

 
 

Imię i nazwisko zawodnika: ..……………………………………………………………….………....…. PESEL .…………………………………………… 

Data urodzenia(Dzień- Miesiąc- Rok): ……………………………………..……..….. Miejsce urodzenia ……………..….……………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów : …………………..……………………………………………….……………………………………………….  

Telefon kontaktowy(numer komórkowy): ………………….…………………………………………………….………………………………………….  

E-mail kontaktowy: ………………………………………………………………………………….......................................................................  

Adres zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miejscowość): ………………….……………………………………..………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...………………………………..  

Stan zdrowia zawodnika(choroby, uczulenia, inne): …………………………………………………………………..…………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

      

                                                                                                   ………………….………………………………………………………….. 

                                                                                                     Data i podpisy rodziców/opiekuna prawnego  

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się i podpisałem regulamin rodzica. Jest to równoznaczne z jego przestrzeganiem.  

2. Deklaruję chęć uczestnictwa córki/syna w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Greens Słupno.  

3. Stan zdrowia córki/syna umożliwia udział w treningach KS Greens Słupno.  

4. Wnoszę opłaty za zajęcia w KS Greens Słupno zgodnie z regulaminem, płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Należność 

pobierana jest na treningach przez trenera z góry za dany miesiąc.  

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, informacje prasowe  oraz  

w innych materiałach reklamowych klubu) 

6. Wyrażam zgodę na wyjazdowe mecze ligowe / turnieje.     

 

Oświadczam, że na dzień ………………………… uczestnik zajęć jest zdrowy i bez podejrzenia zakażenia 
Koronawirusem oraz nie miał kontaktu z osobami sugerującymi chorobę zakaźną, poddanymi 
kwarantannie bądź izolacji domowej. 
                                                                                           

                                                                                                      ..…….…………………..……………………………………………………  

                                                                                                          Data i podpisy rodziców/opiekuna prawnego 

Deklaracja przyjęcia nowego 

zawodnika do KS GREENS SŁUPNO 

 


