
 

 
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
(PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Miejscowość i data: …………………………………………… 

Imię i nazwisko Rodzica – Prawnego Opiekuna 

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

Nr Pesel…………………………………………………… Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………… 

Ulica…………………………………………………………………………………… Kod…………..………………………………………….. 

Miasto……………………………....................... 

zwany w dalszej części Opiekunem reprezentujący uczestnika (imię i nazwisko dziecka) 

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

Data urodzenia uczestnika………………………………………..……. 

zwany w dalszej części Członkiem Klubu/Akademii lub Członkiem. 

1. Deklaracja Członkowska 
 

1. Opiekun Członka Klubu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sekcji Akademii Tenisa „Młoda GieKSa”(dalej zwanym: Klubem, Fundacją lub 
Akademią) i wyraża zgodę na członkostwo jego podopiecznego w Akademii zgodnie z postanowieniami niniejszej Deklaracji oraz Regulaminu Sekcji. 

2. Opiekun zapozna podopiecznego z warunkami niniejszej Deklaracji oraz Regulaminem Sekcji. 
 
 

2. Zasady uczestnictwa 
 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 roku życia do 12 roku życia. 
2. Grupy początkujące dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 9 lat mogą zawierać od 4 do maksymalnie 8  uczestników w grupie. 
3. W pozostałych grupach, liczbę osób w grupie ustalana indywidualnie Koordynator Sekcji w porozumieniu z instruktorem/ trenerem prowadzącym 

grupę.  
4. Opiekun ponosi odpowiedzialność  materialną za szkody celowo przez dziecko wyrządzone. Nie dotyczy to normalnego zużycia udostępnionego 

sprzętu w toku prowadzonych zajęć.  

5. Opiekun przyjmuje do wiadomości, iż osoby prowadzące zajęcia tenisowe są odpowiedzialne za Członków Klubu tylko w czasie trwania zajęć. 

Opiekun oświadcza, iż będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z zajęć/Opiekun oświadcza, iż dziecko może samo przychodzić i 
wychodzić z zajęć organizowanych przez Klub*.  
*(niepotrzebne skreślić) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 
 

1. Opiekun wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, jednocześnie oświadczając, że stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwwskazań do udziału 
w zajęciach organizowanych przez Akademię.  

2. Opiekun uzyska zaświadczenie uprawnionego lekarza z zakresu medycyny sportowej o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa Członka w 
zajęciach, w tym zawodach sportowych organizowanych przez Akademię.     

3. Opiekun poinformuje każdorazowo osoby prowadzące zajęcia o wszelkich okolicznościach dotyczących stanu zdrowia dziecka, które  mogą 
spowodować lub zwiększyć ryzyko wystąpienia urazu lub stwarzać innego rodzaju zagrożenia dla zdrowia dziecka podczas uczestnictwa w zajęciach.  

4. Opiekun przyjmuje do wiadomości, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.1 lub zaniedbanie obowiązku, o którym 
mowa w punkcie 3.2 i 3.3 zwalnia Klub z odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu Członka lub Opiekuna chyba, że osoba prowadząca 
zajęcia przy zachowaniu należytej staranności winna zauważyć, iż stan zdrowia Członka nie pozwala na jej uczestnictwo w zajęciach. 

5. W razie uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia dziecka, osoba prowadząca zajęcia może żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego możliwość uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych. W tych przypadkach prowadzący może także nie dopuścić Członka 
do zajęć. 

  

 
 
4. Opłaty za szkolenie. 
 

1. Członek Akademii zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat za szkolenie, których wysokość oraz terminy ich wnoszenia ustala i określa 
Koordynator sekcji w porozumieniu z Zarządem Fundacji „Sportowe Katowice”. Opiekun Oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą wysokością opłat 
za szkolenie i deklaruje jej opłacanie w terminie. (Regulamin sekcji, Załącznik nr 1). 

2. Fundacja nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności Członka na zajęciach, a także w przypadkach, o których mowa w punkcie 3 poniżej.   
3. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się w ustalonym terminie z winy Akademii – termin zastępczych zajęć zostanie wyznaczony z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
4. Płatności opłat za szkolenie dokonywane są miesięcznie z góry, opłatę należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na podstawie niniejszej 

Deklaracji oraz Regulaminu Sekcji. 
5. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest terminowe dokonanie należnej opłaty. Brak opłaty za szkolenie w terminie spowoduje niedopuszczenie 

Członka Klubu do zajęć. 

6.  Płatności należy dokonać przelewem na rachunek Fundacji „Sportowe Katowice” 88 2490 0005 0000 4600 2592 1704 Alior Bank.  
 

5. Czas trwania Członkostwa 
 

1. Członkostwo w Klubie trwa w okresie 7.01.2020-30.06.2020 
2. W dniach 09-14.04.2020 (przerwa świąteczna - Wielkanoc), 01.05.2020 (Święto Pracy), 11.06.2020 (Boże Ciało) zajęcia nie odbywają się, nie będzie 

pobierana opłata za te dni.  
3. W przypadku rezygnacji z Członkostwa Klub nie zwraca pieniędzy uiszczonych z góry, co Opiekun przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę. 

 

6. Dane Opiekuna. 
 

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania Klubu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej 
Deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy w szczególności danych teleadresowych.  

 

7. Informacje  o wizerunku dziecka  
 

1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi 
zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikacji i przetwarzania wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogowej i 
cyfrowej, materiałów video w czasie trwania zajęć sportowych organizowanych przez Klub w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie 
internetowej Klubu itp.  

2. Administratorem danych Państwa oraz Państwa dzieci jest Fundacja „Sportowe Katowice” z siedzibą przy ul. Bukowej 1, 40-108 Katowice. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków związanych z przyjęciem do GKS GieKSa Katowice S.A. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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, 
tzw. RODO, tj. na podstawie deklaracji członkowskiej oraz stosowanych regulaminów.  

4. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom/współpracownikom 
Administratora , którzy muszą posiadać do nich dostęp w celu wykonania swoich obowiązków 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
związanych z realizacja praw i obowiązków zawodnika GKS GieKSa Katowice S.A. 

6. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

7.  Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
8.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia nowego członka - zawodnika do Akademii Tenisa „Młoda GieKSa”. W 

tym przypadku podania danych osobowych jest obowiązkowe. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejska ani wykorzystywane w procesach profilowania. 

 

 

……………………………………………………………………………… 

                      (podpis opiekuna prawnego)   


