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Deklaracja uczestnictwa w zaj ciach 
UKS Orl ta Raszyn nr ................... 

 

Dane osobowe uczestnika zaj ć UKS Orl ta Raszyn 
 

Imię i nazwisko : ......................................................................................................... 
 

Data urodzenia : ........................ Pesel ................................................................................. 

 

Nazwa szkoły : ......................................................................................................... 
 

Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie mnie na uczestnika zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Orl ta Raszyn. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuje się do 
aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 
 

 

.......................................................................................... 

.(własnoręczny podpis uczestnika zajęć) 
 

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego 
 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego : 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................... 

 

Adres zamieszkania:............................................................................................ 

 

Tel. kontaktowy:............................................................................................. 

 

Adres mailowy:.............................................................................................. 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego uczestnika 
zajęć i zobowiązuję się do przestrzegania przeze mnie i przez uczestnika zajęć Statutu i Regulaminu 
uczestnictwa w zajęciach sportowych UKS Orl ta Raszyn.  

 

Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach 
określonych przez Zarząd Klubu. 
 

Składka wpisowa – 80zł - opłata jednorazowa 

płatna w momencie zapisu uczestnika zajęć - gotówka  

(w cenie ubezpieczenie roczne + koszulka treningowa) 
 

Składka miesi czna – 100 zł ( płatna z góry do 10-go każdego miesiąca ) 
 

Wpłaty składek miesi cznych na rachunek bankowy UKS Orlęta Raszyn : 

Bank PKO BP nr konta 63 1020 1055 0000 9802 0399 3870 

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko dziecka  
składka za miesiąc…… 
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OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej deklaracji danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i prowadzenia zajęć (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 88). 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb reklamowo- szkoleniowych, 

związane z działalnością UKS Orl ta Raszyn oraz na umieszczanie danych osobowych dziecka w 

danych sekcji Klubu i wykorzystywanie ich dla potrzeb Klubu UKS Orlęta Raszyn  

 

 

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego ........................................................................................ 

 

 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJ CIACH SPORTOWYCH 

UKS ORL TA RASZYN 
 

1.Treningi UKS Orlęta Raszyn odbywają się na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej w Raszynie przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Unii Europejskiej 1  

 

2. Na zajęcia należy przybyć punktualnie i zgłosić się do trenera UKS Orlęta Raszyn. 

Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby 
natychmiast zgłosić trenerowi  
 

3. Przed i po zajęciach UKS Orlęta Raszyn odpowiedzialność za nieletnich ponoszą 
rodzice (opiekunowie).  

 

4. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do Zarządu Klubu. 
 

5. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu miesięcznej składki klubowej do 

10. dnia każdego miesiąca. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości składek 
normuje Uchwała Zarządu Klubu. 
 

6. Uczestników zajęć obowiązuje wcześniejsze poinformowanie trenera o ewentualnej 

nieobecności na treningu. 
 

7. Członkostwo w Klubie zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się oraz do 
przestrzegania regulaminu zajęć sportowych oraz regulaminu szkół i obiektów 
sportowych na których prowadzone są zajęcia. 
  

8. Wchodzenie do hali sportowej podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest 
zabronione. 

 

9. Liczba uczestników poszczególnych grup nie może przekraczać 15 osób na jednego 

prowadzącego. 
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10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i 
nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia oraz personel obiektu, z którego 
korzystają. 
 

11. Opiekunowie uczestników zajęć przebywający na trybunach jak też poza nimi są 
zobowiązani do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć przez trenera lub 
instruktora. 

 

12. Uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia na trening koszulek w kolorze 

wyznaczonym przez trenera  

 

13. Zawodnik zobowiązany jest zmienić obuwie tuż po wejściu do budynku szkoły. 
 

14. Za rzeczy pozostawione w szatni, Klub nie ponosi odpowiedzialności. 
 

15. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe. 
 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od 
Klubu. 

 

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

18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

19. UKS Orlęta Raszyn nie umożliwia "odrabiania" zajęć. 
 

20. W przypadku nakładających się zaległości dotyczących regulowania składki 
miesięcznej uczestnik może zostać zawieszony w zajęciach. 
 

 

Zatwierdzone przez Zarząd Klubu w dniu 29.08.2015r. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem 

 

 

Data i podpis uczestnika zajęć :     ...............................        ..................................................  
     Data         Podpis 

 

 
 

 


