DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nazwisko: _________________________________________________________________________
Imiona: ___________________________________________________________________________
Data i miejsce urodzenia: _____________________________________________________________
Adres zamieszkania: _________________________________________________________________
Dane kontaktowe (telefon, e-mail): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ja, niżej podpisany ________________________________________ oświadczam, iż wstępując
w poczet członków klubu zobowiązuję się do:
❖ Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz klubu,
❖ Udziału w realizacji statutowych celów i zadań klubu,
❖ Regularnego opłacania składki członkowskiej,
❖ Godnego reprezentowania klubu oraz zachowania godnego karateki.

Podpis osoby wstępującej do klubu lub przedstawiciela ustawowego w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

* Wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka w klubie oraz udział w zajęciach karate tradycyjnego
i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.

data i podpis rodziców lub opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka zawartych w powyższej deklaracji, przez Karate Klub Pruszków, z siedzibą w Pruszkowie przy Sosnowej
16 na potrzeby realizacji celów statutowych KKP, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych
z partnerami klubu, promocyjnych i informacyjnych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w tym zdjęć i nagrań video) w publikacjach o charakterze informacyjnym
i promocyjnym związanym z działalnością klubu.
Dane są przekazywane administratorowi dobrowolnie. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
o ochronie danych obowiązującą w KK Pruszków, wiem o prawie dostępu do przekazanych danych oraz prawie
ich zamiany i dokonywania korekt.

Podpis członka klubu / Rodzica lub Prawnego Opiekuna dziecka będącego członkiem klubu*

KARATE KLUB PRUSZKÓW
05-800 Pruszków, ul. Sosnowa 16
Internet: www.karate.pruszkow.pl; www.facebook.com/KarateKlubPruszkow
e-mail: biuro@karate.pruszkow.pl;
Pruszków, dn. ..............................

.....................................
za Zarząd

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
ORAZ INNYCH OPŁAT I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU SPORTOWYM.
1.

Osoba wstępująca do klubu składa pisemną deklarację, wnosi opłatę wpisową w wysokości 50 zł oraz zobowiązuje się do
regularnego opłacania składki członkowskiej.

2.

Składka członkowska w klubie wynosi:
- 150 zł miesięcznie
- 100 zł miesięcznie dla rodziców, trzeciej i kolejnych osób z rodziny, przedszkolaków ćwiczących
w grupach przedszkolnych
Składka powinna być wpłacona na konto lub do kasy klubu do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3.

Składka jest miesięczną, stałą opłatą związaną z przynależnością do klubu.

4.

Składka w żadnym wypadku nie jest opłatą za treningi!

5.

Składka jest pobierana od członków klubu w okresie całego roku wg. poniższych zasad:
- początkiem roku szkoleniowego jest dzień 1 września.
Rok szkoleniowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
a) wysokość składki w okresie od 1 września do 31 sierpnia wynosi odpowiednio 150 lub 100 zł
b) w okresie wakacji klub prowadzi zajęcia treningowe wg grafiku wakacyjnego
c) w przypadku nieuczestniczenia w treningach przez pełny miesiąc, niezależnie od przyczyny ćwiczący wpłaca 50%
składki podstawowej tzw. składkę postojową. W przypadku krótszej nieobecności lub uczestniczenia w treningach
nieregularnie obowiązuje pełna składka.

6.

Wpływające do klubu składki rejestrowane są kolejno przez cały rok szkoleniowy.
Wpłacając składkę powinni Państwo w treści przelewu wpisać np.:
Jan Kowalski, styczeń 2022

7.

W

ramach

składki

mogą

Państwo

korzystać

ze

wszystkich

proponowanych

przez

klub

zajęć

w ramach grup podstawowych.
8.

Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem stowarzyszenia a nie określonej grupy
treningowej, dlatego też wysokość składki nie ulega zmianie w wypadku uczestniczenia dodatkowo w treningach innej
grupy. Nieobecność na treningach w swojej grupie treningowej można odrobić w dowolnej grupie podstawowej.

9.

Zgodnie ze statutem, osoba nie opłacająca składki przez 3 kolejne miesiące, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu
zostaje

skreślona

z

listy

członków

klubu.

Ponowne

wpisanie

na

listę

członków

związane

jest

z koniecznością uregulowania należności składkowych za okres członkostwa oraz z wpłaceniem dodatkowej opłaty
rejestracyjnej w wysokości 50 zł.
10. Nieopłacenie

miesięcznej

składki

członkowskiej

w

danym

miesiącu

może

skutkować

wykluczeniem

z zajęć w miesiącu kolejnym.
11. Każdy trenujący w klubie ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań
do treningu/udziału w zajęciach ruchowych.
12. Zgodnie z uchwałą Polskiego Związku Karate Tradycyjnego osoba trenująca karate tradycyjne obowiązana jest do
opłacania rocznej licencji członkowskiej PZKT. Koszt licencji = 40 zł i jest opłacany na konto związku.
13. Zawodnik przystępujący do egzaminów na stopnie uczniowskie kyu obowiązany jest wnieść opłatę egzaminacyjną
w wysokości 80 zł (zgodnie z uchwałą PZKT). Osoba przystępująca do egzaminu mistrzowskiego również obowiązana jest
wnieść stosowną opłatę, której wysokość jest określona przez PZKT oraz WTKF.
14. Klub ubezpiecza trenujących w zakresie NNW.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem opłacania składek członkowskich
w KK Pruszków oraz pozostałymi opłatami i obowiązkami związanymi ze szkoleniem sportowym
i akceptuję jego postanowienia.
Podpis członka klubu / Rodzica lub Prawnego Opiekuna dziecka będącego członkiem klubu*

