
Nowosądecki Klub Sportowy
KARATE KYOKUSHIN
Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34
tel. 18 443-85-31,  606-748-673     www.karate-nowysacz.pl  

    Klub posiada licencję  Polskiego Związku Karate

KLUBOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DANE  OSOBOWE  UCZESTNIKA TRENINGÓW:

Nazwisko i Imię ..................................……………………...……….…

data urodzenia ...........……………..…… tel...........……..…...………

adres zamieszkania ............……………………………..…………....……

tel. komórkowy Rodziców  …………………………………………………

Nazwa Szkoły             ……….……………………………………………..

(wypełnienie wszystkich danych jest obowiązkowe)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Nazwisko i Imię …………………………..……PESEL……..……...………

Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu karate oraz 

udziału w Klubowych   obozach sportowych.

....................................      .....................................................................
data podpis i pieczęć lekarza

      Regulamin Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin.

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są  złożyć Klubowe Deklaracje Członkowskie
przed rozpoczęciem  treningów w Klubie.   Deklaracja traci ważność po 3 latach.
2. Składki  członkowskie należy uregulować przed 1-szym treningiem danego
miesiąca. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
3. Nie  uiszczenie  składki  członkowskiej  za  3  kolejne  miesiące  powoduje
automatycznie skreślenie z członkostwa w Klubie.
4. Czasowa  nieobecność  na  treningach nie  stanowi  podstawy do  niepłacenia
składek członkowskich.
5. Osoby  nie  posiadające  aktualnych  składek  członkowskich  i  wymaganych
deklaracji  Klubowych nie mogą uczestniczyć w treningach, w egzaminach na
stopnie szkoleniowe kyu oraz reprezentować Klub na zawodach sportowych.
6. Podstawowe zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w grupach treningowych.
7. Uczestnicy  powinni posiadać własne środki opatrunkowe oraz  apteczkę.
8. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność i zdyscyplinowanie.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zbędne przedmioty na treningach m.in.
telefony  komórkowe,  pieniądze,  biżuterię,  zegarki  itp.  pozostawione  w
szatniach i salach gimnastycznych na treningach, egzaminach  i zawodach.

   10.  Za  zniszczenie  sprzętu  sportowego,  wyposażenia  sali  ćwiczeń,  szatni  i
łazienek  Klub  będzie  się  domagał  zwrotu  kosztów  naprawy  lub  zwrotu
zniszczonego mienia.
11.  Oświadczam,  że nie będę rościł  żadnych pretensji  do organizatora, kadry
szkoleniowej i współuczestników zajęć sportowych z tytułu odniesionych pod-
czas treningów urazów i kontuzji.

    12 . Uczestnicy treningów  powinni posiadać własne ubezpieczenie NNW.

Wyrażam  zgodę  na  na  przetwarzanie,  gromadzenie  i  przekazywanie  oraz
wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie a także rejestrowanie i  nieodpłatne wykorzystanie w mediach ogólnodostępnych:
internet,  prasa,  telewizja,  materiały  promocyjne  itp. wizerunku  (fotografie,  filmy lub
nagrania) wykonane w związku z realizacją celów statutowych przez Nowosądecki Klub
Sportowy Karate Kyokushin  oraz współpracy z jednostkami samorządowymi,  zgodnie z
ustawą o ochronie  danych  osobowych z  dnia  29  sierpnia  1997 r.,  (Dz.  U.  z  2014 r.
Poz.1182,  z  późn.  zm.) oraz  zgodnie   z  ustawą  z  dnia   4  lutego  1994 r.   o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Oświadczam, że  zapoznałem się, akceptuję  „Regulamin Klubu” i zobowiązuję
się  do jego  przestrzegania  oraz   wyrażam  zgodę  na    udział   syna/córki  w
treningach  i w rywalizacji sportowej organizowanej zgodnie z przepisami.

            ...........................        .............................................................................................
                                 data                                         czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych


