
Nowosądecki Klub Sportowy
KARATE KYOKUSHIN

33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34
www.karate-nowysacz.pl  tel. 606 0748 673

 Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate.

        DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię i Nazwisko /uczestnika zajęć/……………………………...………………...

data urodzenia   …………………………...… PESEL …...……….……………...

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

tel. rodziców/opiekunów ………………….… uczestnika ..……………..……....
Proszę  o  przyjęcie  mojego  syna/córki   do  Nowosądeckiego  Klubu

Sportowego Karate Kyokushin na treningi sportowe karate. 
Wyrażam  zgodę  na  udział  w  treningach  i  w  rywalizacji  sportowej

organizowanej  zgodnie  z  przepisami  Polskiego  Związku  Karate  oraz  na
utrwalanie  i  bezpłatne  wykorzystanie  wizerunku  zarejestrowanego  podczas
wydarzeń sportowych i zajęć realizowanych przez Klub, w internecie, w mediach
oraz w materiałach promocyjnych do celów statutowych Klubu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem Klubu” i akceptuję go.

Informujemy, że zasady przetwarzania danych osobowych syna/córki w
korespondencji  pisemnej,  e-mail  i  na  stronie  Klubu,  których  zakres  może
zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon
lub  adres  e-mail  zawarte  są  w  "Klauzuli  informacyjnej  dla  członka
stowarzyszenia"  znajdującej  się  się  na  stronie  Klubu  pod  adresem
www.karate-nowysacz.pl (zakładka RODO).  

……………………   ...……………………………………………………..   
data                  czytelny podpis rodziców/opiekunów (dotyczy niepełnoletnich)

OPINIA LEKARZA

………………………………………….. może uczestniczyć w treningach karate.

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

data i pieczęć/lekarza

/lub proszę dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej/

Regulamin 
Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin.

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są złożyć „Deklaracje członkowskie” przed
rozpoczęciem treningów w Klubie. Deklaracja traci ważność po 3 latach.
2.  Uczestnicy  treningów  powinni  posiadać  aktualne  badania  sportowo-
lekarskie   tj.   opinię/zaświadczenie  lekarza  o  braku  przeciwwskazań  do
uczestnictwa w zajęciach karate.
3.  Składki  członkowskie  należy  uregulować  na  rachunek  bankowy  Klubu
przed 1-szym treningiem danego miesiąca. Składka członkowska obowiązuje
w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu i nie ulega
zmniejszeniu z tytułu nieobecności na treningach. Składki członkowskie nie
podlegają  zwrotowi.  Nie  opłacenie  składek  członkowskich  za  kolejne  3
miesiące powoduje automatycznie skreślenie z członkostwa w Klubie.
4. W ramach wniesionych składek członkowskich uczestnik uprawniony jest
do brania udziału w zajęciach określonej  grupy treningowej,  korzystania  z
konsultacji kadry szkoleniowej Klubu oraz ubiegania się o zakwalifikowanie
do kadry klubowej na udział w zawodach sportowych.
5. Zajęcia odbywają się od września do końca czerwca z wyłączeniem dni
świątecznych.  Od  uczestnika  zajęć  wymagana  jest  punktualność,
zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach.
6.  Uczestnicy  treningów  ćwiczą  wyłącznie  w  kimonach  lub  na  grupach
początkujących w dresach (długie spodnie, biała koszulka, skarpety).
7.  Rodzice  lub  opiekunowie  (dotyczy  niepełnoletniego)  są  zobowiązani
odebrać dziecko po zakończonych treningach z sali gimnastycznej.
8. Uczestnicy powinni posiadać własne środki opatrunkowe oraz apteczkę.
9.  Uczestnicy  treningów  objęci  są  podstawowym  ubezpieczeniem  od
następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych w czasie trwania treningów.
Zawodnicy powinni posiadać dodatkowe własne ubezpieczenie NNW.
10. Zawodnicy powinni posiadać licencję PZK, białe ochraniacze stopa-goleń,
piąstkówki, suspensor lub ochraniacz na piersi i własny kask ochronny.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zbędne przedmioty na treningach w
tym m.in. telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki itp. pozostawione
w szatniach i salach sportowych gimnastycznych na treningach i zawodach.
12.   Za  szkody  materialne  wyrządzone  przez  niepełnoletnich  uczestników
odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
13.  Oświadczam,  że  nie  będę  rościł  pretensji  do  organizatora  tj.
Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin, kadry szkoleniowej
Klubu i innych uczestników zajęć sportowych z tytułu odniesionych podczas
treningów urazów i kontuzji.

http://www.karate-nowysacz.pl/

