Proszę wypisywać czytelnie. Należy wypełnić jedną deklarację dla jednego dziecka/zawodnika!

Deklaracja nr ..............................
Miejsce zajęć:Sala UKS „KATA GURUMA”, ul. Czwartaków 12, 44-121 Gliwice

Deklaracja członkostwa (zawodnika)
w Uczniowskim Klubie Sportowym
„Kata Guruma”
Złożona w dniu .................................przez Panią/Pana ...................................................................................
zamieszkałą/ego w ............................................................................................................................................
tel. komórkowy .............................................................. e-mail .......................................................................
jako Rodzic/Opiekun prawny dziecka ................................................................................................................
urodzonego dnia (pełna data urodzenia) ...........................................................................................................
Ważne informacje odnośnie stanu zdrowia lub zachowania (np. stwierdzone choroby, przebyte kontuzje w ostatnich 12
miesiącach, istotne informacje dla instruktora/trenera ......................................................................................
............................................................................................................................................................................
Proszę o przyjęcie mojego dziecka jako jako członka do
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kata Guruma” z siedzibą przy ul. Czwartaków 12, 44-121 Gliwice
NIP: 631-265-75-98 REGON: 361742118,
reprezentowanego przez Sebastiana Laskowskiego.
Telefon kontaktowy: 693 857 755
●www.kataguruma.pl ● www.facebook/kataguruma.gliwice ●email: kataguruma.gliwice@gmail.com
Znane mi są postępowania statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu,
regularnego opłacania składek członkowskich oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu,w szczególności
Regulaminu zajęć sportowych.
................................................................
Data/Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

Składka członkowska obejmuje udział w zajęciach sportowych Judo organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy „Kata Guruma”. Składka jest stała, niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz
niezależnie od faktycznych obecności na treningach-zajęciach.
Czas zajęć wynosi od 45 do 90 minut, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dla danej placówki.
Wysokość składek członkowskich (proszę zaznaczyć wybrany wariant):

1)
2)
3)
4)
5)

miesięczna składka członkowska dla jednej osoby/zawodnika:
miesięczna składka członkowska dla dwóch osób/zawodników (rodzeństwo):
miesięczna składka członkowska dla trzech osób/zawodników (rodzeństwo):
miesięczna składka członkowska dla czterech osób/zawodników (rodzeństwo):
zajęcia jednorazowe – brak miesięcznej składki, opłata za każde poszczególne zajęcia:

120 zł,
200zł,
260 zł,
300 zł,
40zł.

Termin płatności:
 do 10 dnia danego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia judo (płatne z góry)
 dla wariantu 5) niezwłocznie po zakończeniu zajęć, jednakże nie później niż następnego dnia po
przeprowadzonych zajęciach.

Składkę należy uiszczać na konto UKS „Kata Guruma” ING Bank Śląski o numerze:
25 1050 1298 1000 0090 3063 3243
W tytule: „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIEJSCE odbywania zajęć, SKŁADKA CZŁONKOWSKA za
miesiąc …”.
................................................................
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
................................................................
Data, podpis członka zarządu UKS „KATA GURUMA”
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Zgoda na udział dziecka w zajęciach sportowych (treningach) JUDO.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych (treningach) JUDO organizowanych przez
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KATA GURUMA” na sali JUDO w Gliwicach 44-121 przy ul. Czwartaków 12.
..................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
sportowych (treningach) JUDO organizowanych przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KATA GURUMA” na sali JUDO
w Gliwicach 44-121 przy ul. Czwartaków 12 oraz, że podałem/am wszystkie informacje na temat stanu zdrowia.
..................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, w celu promocji UCZNIOWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO „KATA GURUMA” wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich.
Jestem świadomy/ma, że promocja będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć na oficjalnych stronach
internetowych klubu, w mediach społecznościowych, które mogą być redystrybuowane przez inne podmioty, w szczególności prasę
i inne media oraz partnerów akcji.
..................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka dla potrzeb
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KATA GURUMA” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 w ochronie danych).
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KATA GURUMA”z siedzibą
przy ul. Czwartaków 12, 44-121 Gliwice.
..................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie
Oświadczam, że znam warunki opłacania składek członkowskich oraz warunki uczestnictwa w zajęciach (ujęte
w załączonym regulaminie ZAJĘĆ JUDO) i zobowiązuje sie do ich przestrzegania.
Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sporu w każdej odmianie (bez kontaktu,
lekki kontakt, pełny kontakt w zależności od wieku ćwiczących) i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego.
Oświadczam, że we własnym zakresie dokonam ubezpieczenia mojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
rozszerzone o zwrot kosztów leczenia wynikłych na skutek uczestniczenia w zajęciach/treningach i imprezach rekreacyjnoruchowych, których organizatorem lub uczestnikiem jest UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KATA GURUMA”.

..................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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REGULAMIN ZAJĘĆ JUDO PROWADZONYCH PRZEZ UKS „KATA GURUMA”
Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności związanych z uprawianiem
judo oraz innych sztuk walki.
2.
W zajęciach sportowych organizowanych przez UKS „KATA GURUMA”, zwanym dalej
Klubem, mogą brać udział tylko członkowie Klubu.
3.
Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych członków Klubu, którzy mają ważne oświadczenie
lekarskie o dobrym stanie zdrowia zezwalającym na uprawianie judo lub członek Klubu bądź
rodzic/opiekun złoży oświadczenie/klauzule o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do
udziału w zajęciach.
4.
Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych członków Klubu, którzy mają opłacane na bieżąco
składki członkowskie.
5.
Składki członkowskie obowiązują przez cały rok, są stałe oraz niezależne od faktycznych
obecności członka Klubu na treningach i wynoszą:
miesięczna składka członkowska dla jednej osoby/zawodnika:
120 zł,
miesięczna składka członkowska dla dwóch osób/zawodników (rodzeństwo):
200 zł,
miesięczna składka członkowska dla trzech osób/zawodników (rodzeństwo):
260 zł,
miesięczna składka członkowska dla czterech osób/zawodników (rodzeństwo):
300 zł,
zajęcia jednorazowe – brak miesięcznej składki, opłata za każde poszczególne zajęcia:
40zł.
6.
W przypadku prowadzenia zajęć przez UKS „KATA GURUMA” w okresie wakacyjnym
obowiązują ww. składki członkowskie.
7.
Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały/decyzji Zarządu Klubu.
Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym
uchwała/decyzja o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały/decyzji
następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu lub innej (social media)
oraz tablic informacyjnych przy salach treningowych.
8.
Opłacanie składki odbywa się w formie bezgotówkowej na konto Klubu o numerze
25 1050 1298 1000 0090 3063 3243 z adnotacją: „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIEJSCE
odbywania zajęć, SKŁADKA CZŁONKOWSKA za miesiąc …”.
9.
Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.
Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto Klubu.
10. Wszelkie środki zgromadzone na koncie Klubu przeznaczane są wyłącznie na działalność Klubu
i dysponowane przez Zarząd Klubu.
11. Rodzice i opiekunowie niepełnoletnich członków Klubu zobowiązują się do podania bieżących
informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
12. Stawienie członka Klubu na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku
przeciwwskazań u członka Klubu do uprawiania sportu. O jakichkolwiek zmianach stanu zdrowia
członka Klubu uniemożliwiających lub ograniczających uprawianie sportu, członkowie Klubu lub
rodzice niepełnoletnich członków Klubu są zobowiązani niezwłocznie poinformować trenera.
Czasowa niezdolność do zajęć sportowych nie zwalnia z opłacania składki członkowskiej ani nie
uprawnia do obniżenia jej wysokości.
13. Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich członków Klubu zezwalają swoim dzieciom na
uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku
niestwierdzenia rażących uchybień ze strony Klubu, Klub zwolniony jest z odpowiedzialności za
ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
14. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowane instruktora/trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających
wykonanie ćwiczeń.

15.

1.

a)
b)
c)
d)
e)

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora/trenera
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń
i zadań. W przypadku niestosowana się do zaleceń prowadzącego zajęcia zawodnik dostaje ustne
ostrzeżenie, następnym krokiem jest usunięcie zawodnika z bieżących zajęć oraz rozmowa
z rodzicem lub opiekunem. Prowadzący zajęcia ma prawo zawiesić uczestnika w zajęciach, lecz
okres ten nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Zawieszenie zawodnika nie zwalnia go od płacenia
składek. Trzecia nagana jest równoznaczna ze skierowaniem wniosku o usunięcie zawodnika
z klubu UKS „KATA GURUMA”.
O powołaniu zawodnika na zawody sportowe decydować będą następujące warunki:

opłacone składki,

dyspozycja zawodnika na prowadzonych zajęciach,

zaangażowanie na treningach,

frekwencja na zajęciach.
Każdy członek Klubu zobowiązuje się do dbania o powierzony mu sprzęt sportowy,
a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty rodzic/opiekun zobowiązuje się zwrócić
koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą własnego
sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania, bezpośrednio przed
i po nich.
Zaleca się, aby uczestnik zajęć sportowych był ubezpieczony. Zakres ubezpieczenia winien
obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji
sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone na osobach i mieniu, powstałe w trakcie zajęć sportowych.
Klub i instruktorzy/trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie, czy z powodu
wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez Klub prowadzonych według wszelkich
norm i zasad obowiązujących przy prowadzeniu zajęć sportowych.
Za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.
Po
zakończonych
zajęciach
rodzic/opiekun
zobowiązuje
się
do
odebrania
dziecka/zawodnika/osoby niepełnoletniej z placówki, w której odbywały się zajęcia w czasie do
max. 15 minut od zakończenia zajęć.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, członek Klubu lub w przypadku
niepełnoletnich członków Klubu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić o tym
Zarząd Klubu na piśmie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Pismo można przekazać
Trenerowi lub też przesłać na adres Klubu drogą pocztową.
Powyższy regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez UKS.
Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegania warunków niniejszego
Regulaminu.

……………………..……………………………………………….
Data/ podpis rodziców/opiekunów niepełnoletnich członków Klubu
potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulamin
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Kwestionariusz sanitarny uczestnika zajęć judo prowadzonych przez
UKS „Kata Guruma” Gliwice
Miejsce odbywania zajęć ..........................................................................................................

1.
2.

3.

4.

Wyrażam zgodę na poddanie się zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na
terenie Klubu mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Klub mających na celu ograniczenie
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. Oświadczam, że uczestniczę w
zajęciachKlubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Oświadczam, że mając na uwadze dobro i zdrowie moje (mojego dziecka/zawodnika) oraz innych
uczestników zajęć odbywających się w ramach zajęć sportowych JUDO w danej placówce jestem (moje
dziecko jest zdrowe) zdrowy/zdrowa i nie mam żadnych objawów chorobowych oraz zobowiązuje, że
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych lub przeziębienia pozostanę w domu.
Oświadczam, że jeśli mam objawy lub podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub miałem kontakt
z osobą zarażoną (lub moje dziecko/zawodnik) zobowiązuje się poinformować o tym fakcie trenera
prowadzącego.

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób uczestniczących w zajęciach w Klubie, w załączeniu
przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani / był Pan za granicą?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać:
Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………………………………………………
Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): …………………………………….
Datę powrotu zza granicy: …………………………………………………………
2.
Czy ma Pani / Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy:
…………………………………………………………………………………..
Od kiedy:…………………………….
3.
Czy w ciągu ostatnich 24 dni miała Pani / miał Pan kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub
zdiagnozowany, jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy była Pani poddana / był Pan
poddany testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik: …………………………

……………………….……
miejscowość, data

……………………………………….
podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika/uczestnika

Uwaga. W przypadku osób nieletnich kwestionariusz wypełnia i podpisuje opiekun
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