AIKIDO
„WIK” WOJCIECH GŁOGOWSKI
ul. Kubusia Puchatka 3/5, 58-560 Jelenia Góra
NIP 611-153-52-91, tel. 602 336 314
Konto: BZ WBK 3 o/Jelenia Góra
Nr rachunku 48 1090 2633 0000 0006 5601 9107
e-mail:wojciechglogowski@gmail.com , http://www.seizan.pl

Zgłoszenie klubowe na sezon 2018/2019

Imię.........................................................................
Nazwisko..................................................................
Adres zamieszkania........................................................................................
Data urodzenia ..................................................................
Numer telefonu ..................................................................
e-mail: ......................................................................

Jelenia Góra dnia ............./............./...............
Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica uczestnika niepełnoletniego
Seria i nr dowodu osobistego......................... ……. Data .........................................
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ..........................................................

JKA Seizan Dojo 2001-2018 www.seizan.pl

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych – aikido
1. W zajęciach rekreacyjnych – aikido może uczestniczyć każdy, kto:
- podpisał oświadczenie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach
- wypełnił zgłoszenie
- otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia
- opłacił obowiązkową składkę ubezpieczeniową od NNW w czasie zajęć rekreacyjnych- aikido (ubezpieczenie
grupowe obejmuje wyłącznie czas zajęć bez drogi )
- opłacił miesięczną składkę klubową i roczne wpisowe(jednorazowo 50zł) płatne z góry do 5 dnia każdego
miesiąca u instruktora prowadzącego lub na konto :
BZ WBK 3 o/Jelenia Góra, nr.rach. – 48 1090 2633 0000 0006 5601 9107
z zaznaczeniem „Opłata za zajęcia rekreacyjne-aikido za m-c.........“oraz podaniem imienia i nazwiska osoby
ćwiczącej. Dowód wpłaty przedstawić instruktorowi. Wysokość odpowiedniej składki podana jest na stronie
internetowej klubu.
(osoby nie mogące dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie powinny ustalić inny termin wpłat z
instruktorem prowadzącym).
 Składka miesięczna jest kwotą zryczałtowaną i absencja treningowa nie wpływa na jej wysokość.
 W razie nieobecności potwierdzonej zwolnieniem lekarskim odlicza się składkę proporcjonalnie do
niewykorzystanych treningów.
 Składka standardowa obejmuje jedynie osoby regularnie trenujące(bez przerw dłuższych niż 30 dni)
 Osoby, których przerwa w treningach była dłuższa niż 1 miesiąc opłacają ponownie wpisowe
2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć
miejsce w sali (dojo). Z szatni na salę przechodzimy w klapkach(obowiązkowo). Za rzeczy pozostawione w szatni czy na
korytarzu instruktor prowadzący oraz właściciel sali nie odpowiadają.
OŚWIADCZENIE dla osób pełnoletnich :
Oświadczam , iż jestem zdrowy(a) i zdolny(a) do udziału w zajęciach oraz posiadam aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych - aikido na sezon 2018/2019.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia - co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………………………
............................
(Seria i numer dowodu osobistego)
Data

…….. ……………………………………
(Czytelny podpis)

ZGODA RODZICÓW w przypadku dzieci i osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki w zajęciach rekreacyjnych aikido. Jednocześnie oświadczam,
iż syn ( córka ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach i posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych -aikido na sezon 2018/2019, które okazałem(am) instruktorowi.
Seria i nr dowodu osobistego......................... Data .........................................
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ..........................................................

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej. (art. 42 ust.3 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej - Dz. U. Nr 81, poz. 889 z 20 września 2001r) z późniejszymi
zmianami.

KLAUZULA INFORMACYJNA „SEIZAN DOJO”
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Drogi Klubowiczu, 25
maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to
odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nas możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji przez Ciebie poniższych zasad.
Ochrona danych osobowych Klubowiczów jest dla Nas szczególnie istotna.
O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
Mówimy o Twoich danych osobowych, zbieranych podczas zapisu w klubie, w tym adresie email oraz Twoim wizerunku
mogącym zostać utrwalonym w czasie treningów i imprez klubowych
KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?
Administratorem Twoich danych będzie FU WIK Wojciech Głogowski NIP 6111535291
DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi : ”Treningi rekreacyjne Aikido”
Twój adres email jest nam potrzebny, aby móc przesyłać Ci informacje klubowe oraz oferty związane z zajęciami.
Twój wizerunek, który może zostać utrwalony w czasie treningów i imprez klubowych, przetwarzamy w celu propagowania
działalności klubu na naszej stronie klubowej oraz innych serwisach internetowych.
ILE BĘDZIEMY PRZECHOWYWALI TWOJE DANE ?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez cały okres Twojego członkostwa w klubie.
W przypadku rezygnacji z członkostwa zostaną one usunięte w ciągu 3 lat od daty rezygnacji.
Być może w tym okresie będziesz chciał/a do Nas powrócić.
KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ?
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Administrator Danych może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom świadczącym usługi Twojego ubezpieczenia NNW
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH.
Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Podstawę prawną przetwarzania powyższych danych osobowych stanowi artykuł 6 RODO, a w szczególności punkty:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
Przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do
uczestnictwa w zajęciach
Przetwarzania mojego adresu email, w celu przesyłania
informacji klubowych oraz ofert związanych z zajęciami.
Przetwarzania mojego wizerunku, który może zostać
utrwalony w czasie treningów i imprez klubowych, w celu
propagowania działalności klubu na stronie klubowej oraz
innych serwisach internetowych.

…………………………..………………………………….…………………
Data i Podpis

