Legnicki Klub Taekwon-do
ul. Żeromskiego 20b/28, 59-220 Legnica

.

NIP 691-23-60-748 REGON 020435998

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Legnicki Klub Taekwon-do należy
zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu,
bezpośrednio do instruktora Klubu LKT.
1.

Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona oraz podpisana przez
kandydata.

2.

W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden
z rodziców lub opiekun prawny kandydata.

3.

Kandydat opłaca składkę członkowską instruktorowi lub na konto klubu:
Legnicki Klub Taekwon-do
ul. Żeromskiego 20b/28
59-220 Legnica
konto: Bank Zachodni WBK O/Legnica, nr 97 1500 1504 1215 0003 4190 0000
w tytule: „opłata składki członkowskiej za miesiąc....”

Składkę członkowską opłacamy miesięcznie z góry, w stałej kwocie określonej
przez zarząd Legnickiego Klubu Taekwon-do, niezależenie od ilości treningów oraz
faktycznego uczestniczenia w zajęciach.
O ewentualnej rezygnacji z zajęć należy poinformować instruktora przed rozpoczęciem
kolejnego miesiąca treningów.
4.

Od składki nie są odliczane dni, w których osoba nie uczestniczyła w zajęciach np.
choroba, wyjazd na zieloną szkołę, itp.

59 - 220 Legnica, ul. Żeromskiego 20b/28,
.

.

tel. 509779801, 693552734

http://www.tkd-legnica.pl
e – mail: tkd-legnica@tkd-legnica.pl
Konto: Santander BP S.A. O/Legnica nr 97 1500 1504 1215 0003 4190 0000

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Nazwisko....................................................................................
2. Imiona.........................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia............................................................
4. PESEL........................................................................................
Tel. ................................................................................................
Adres zamieszkania

Kod pocztowy.................................................................................
Miejscowość...................................................................................
Ulica...............................................................................................
Szkoła............................................................................................
DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK DZIECKA
- Wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie materiałów obejmujących wizerunek Państwa dziecka,
zarejestrowanych podczas zajęć, egzaminów, pokazów dla celów informacyjnych i promocyjnych Legnickiego
Klubu Taekwon-do.
- Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych waszego dziecka (zgodnie z art. 37
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z
późń. zm.,) a także ich wprowadzenie do systemów teleinformatycznych zgodnie z przepisami ustawy przez
Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20b/28, 59-220 Legnica. Przyjmują Państwo do wiadomości,
iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie na piśmie. Posiadacie
Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.
Zrozumiałam/em treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Będę również przestrzegał/a postanowień, uchwał
Zarządu Legnickiego Klubu Taekwon-do.

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis

Legnicki Klub Taekwon-do
ul. Żeromskiego 20b/28, 59-220 Legnica

.

Najważniejsze zapisy z REGULAMINU LKT

NIP 691-23-60-748 REGON 020435998

 W zajęciach brać udział mogą wyłącznie Członkowie Klubu.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 Członkiem Klubu może zostać każda osoba, która złoży deklarację członkowską i

(wypełniają rodzice niepełnoletnich członków)

zostanie przyjęta w poczet Członków Klubu.

 Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza
.........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

zgłoszeniowego znajdującego się u instruktora klubu.
.

 Uczestnik powinien stawić się na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie Naszej/go Córki/Syna do Legnickiego Klubu
Taekwon-do, oraz udział w treningach i zawodach sportowych. Przyjmujemy pełną
odpowiedzialność za sprzęt sportowy i specjalistyczny pobrany i używany przez
Córkę/Syna.

 Klub ma prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa w przypadku

………………………………………
miejscowość i data

 Na salę Uczestnik wchodzi na boso.

........................................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

niedyspozycji instruktora, wyjazdu na zawody sportowe, imprezy organizowane
przez szkołę itp. Uczestnicy Zajęć zostaną poinformowani telefonicznie bądź przez
stronę internetową Klubu.

 Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatni lub na Sali
………………………………………
czytelny podpis

ćwiczeń.

 W zajęciach mogą brać udział osoby, które opłaciły w danym miesiącu składkę
członkowską.

OŚWIADCZENIE O ZDROWIU
Oświadczam iż jestem*/ moja córka jest*/ mój syn jest*/zdolny*/zdolna (zdrowy/a) do
udziału w zajęciach Taekwon-do w formie rekreacyjnej.

...................................................
imię i nazwisko osoby podpisującej

.........................................
własnoręczny podpis rodzica opiekuna

Osoby które chcą brać udział w zajęciach sportowych, turniejach, zawodach oraz
walkach sparingowych zobowiązane są do wykonania szczegółowych badań lekarskich
w Sportowej Przychodni Lekarskiej i dostarczenie kserokopii tych badań.

* niepotrzebne skreślić

 Instruktor ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom
zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub osobom
w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

 W przypadku miesięcznej nieobecności Uczestnika na zajęciach, która nie została
zgłoszona ani nie została opłacona zostaje wykreślony z Klubu.

