DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
UKS AS „OLIMPIJCZYK”
ZAWODNIKA
DANE OPIEKUNA (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
E-mail

DANE DZIECKA/PODOPIECZNEGO (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły, klasa
Wzrost

OŚWIADCZENIA I ZGODY
1

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo w zajęciach
sportowych organizowanych przez UKS AS „Olimpijczyk” i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwskazania do
uprawiania przez w/w dziecko/podopiecznego sportu wysokiego ryzyka.

2

Wyrażam zgodę na asekurację mojego dziecka/podopiecznego podczas zajęć przez trenera, instruktora.

3

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez UKS AS „Olimpijczyk” wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
związanego z prezentacją i popularyzacją Klubu UKS AS „Olimpijczyk”. Oświadczam, że wykorzystanie
wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że
niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie.

4

Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego przez UKS AS „Olimpijczyk”. Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że
zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawienie

5

Ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie przez moje w/w dziecko/podopiecznego w
obiekcie sportowym, w którym są prowadzone zajęcia.
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REGULAMIN KLUBU DLA ZAWODNIKA
(obowiązuje od dnia 17.03.2018 r.)
1

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu - Olimpijczyk” organizuje zajęcia sportowe, które prowadzone są przez wykwalifikowanych
trenerów w obiektach sportowych wynajmowanych przez Klub.

2

Ilość zajęć w poszczególnych miesiącach może różnić się, natomiast opłaty miesięczne są uśrednione i stałe. Zajęcia trwają w sposób ciągły
od września do czerwca. Na wniosek Rodzica składka członkowska może ulec obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka powyżej 14 dni z
powodów zdrowotnych.

3

Każdy uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW od uprawiania sportu wysokiego ryzyka proponowanego
przez Organizatora lub we własnym zakresie.

4

Opiekun prawny dziecka/podopiecznego zobowiązany jest do zapewnienia jego uczestnictwa w zajęciach oraz zobowiązuje się do płacenia
składek członkowskich w wysokości 200 zł miesięcznie (opłata obowiązuje przez cały rok kalendarzowy) za uczestnictwo dziecka/
podopiecznego w zajęciach przelewem na konto Klubu w Banku WBK, nr rachunku 59 1090 1098 0000 0001 2194 4391. W tytule przelewu
należy wpisać: imię, nazwisko dziecka/podopiecznego, grupę zajęć oraz za jaki okres.

5

Brak należnej wpłaty do 10-go dnia miesiąca i nie zgłaszanie przyczyny może spowodować odsunięcie dziecka od zajęć do czasu wyjaśnienia i
uregulowania należności. Każde opóźnienie opłaty członkowskiej powoduje naniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł do kwoty
podstawowej. Brak opłaty powyżej jednego miesiąca jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne wpisanie do Klubu
wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł.

6

Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania roku kalendarzowego zwalnia z obowiązku dokonywania dalszych deklarowanych opłat tylko w
przypadku powiadomienia Organizatora. Powiadomienie musi być złożone pisemnie lub na adres e-mial: gym@akademiaolimpijczyk.pl na
druku który można pobrać ze strony internetowej www.akademiaolimpijczyk.pl w zakładce dokumenty. Rezygnację należy złożyć z
miesięcznym wyprzedzeniem.

7

Członkowie UKS AS Olimpijczyk zobowiązani są do przestrzegania statutu Klubu, regulaminów Klubu oraz regulaminu obiektu w którym
prowadzone są zajęcia klubowe.

8

Ze względów organizacyjnych na czas trwania zajęć rodzice opuszczają budynek w którym prowadzone są zajęcia Klubowe.

9

Opiekun dziecka/podopiecznego bez zgody Organizatora nie może fotografować lub nagrywać dziecka podczas zajęć klubowych.

10

Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość ewentualnej modyfikacji wysokości składki członkowskiej, jednak nie częściej niż jeden raz w
roku szkolnym.

11

Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone jedynie w obecności trenera - po wyrażeniu na to zgody prowadzącego.

12

Szatnie sportowe oraz przedsionek przed salą gimnastyczną są oznaczone jako „strefa dzieci” oznacza to, że rodzice nie przebywają w tych
miejscach.

13

W związku z tym, że szatnie są ogólno-dostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów wartościowych, telefonów, pieniędzy itp.
Organizator i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

14

Na imprezy sportowe zostaje wyznaczona reprezentacja Klubu, która osiągnie minimum wyznaczone przez trenerów na sprawdzianie
wewnętrznym przed daną imprezą sportową.

15

Koszty udziału dziecka/podopiecznego pokrywa opiekun prawy dziecka/podopiecznego. Klub może udzielić dofinansowania dla zawodników
będących w Kadrze Wojewódzkiej i osiąga wysokie wyniki sportowe (do 12 miejsca w wieloboju, finały na poszczególnych przyrządach) na
zawodach punktowanych w systemie sportu młodzieżowego. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek opiekuna prawnego. Wysokość
dofinansowania jest ustalana przez Zarząd Klubu przed każdą imprezą sportową. Termin złożenia wniosku upływa 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanej imprezy sportowej.

16

Warunkiem uczestnictwa zawodnika w procesie szkolenia oraz imprezach sportowych jest:
a) aktualna karta sportowca,
b) brak zaległości w opłatach składek członkowskich,
c) opłacenie kosztów imprezy sportowej 7 dni przed planowanym wyjazdem.

17

Wymiar godzin treningowych jest ustalany przez trenera. Zajęcia dodatkowe dla zawodników są organizowane przed zawodami w miarę
możliwości finansowych Klubu.

18

Wykluczenie z grupy wyczynowej może nastąpić w wyniku:
a) długiej nieobecności na zajęciach beż żadnej informacji o jej powodach,
b) nie wzięcia udziału w jednym z obozów z przyczyn innych niż zdrowotne,
c) nie zaliczenia obowiązkowej klasy sportowej dyktowanej wiekiem sportowym,
d) nie przestrzegania regulaminu Klubu.
Po wykluczeniu z grupy wyczynowej jest możliwość uczestniczenia w zajęciach grupy rekreacyjnej.

19

UKS AS Olimpijczyk zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Data i podpis Opiekuna
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REGULAMIN RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKA
(obowiązuje od dnia 17.03.2018 r.)
RODZICE/OPIEKUNOWIE ZAWODNIKA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:
1

Okazania zaufania Klubowi UKS AS Olimpijczyk oraz trenerom zatrudnionym w Klubie w zakresie prowadzenia procedur Klubowych
i procesu szkoleniowego.

2

Systematycznego uczestnictwa zawodnika w treningach, zawodach, obozach sportowych oraz wyjazdach szkoleniowych. Brak
systematycznych szkoleń powoduje cofnięcie dofinansowania.

3

Informowania o nieobecnościach zawodnika i przyczynie nieobecności. Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej nieobecności na zawodach i
wyjazdach szkoleniowych muszą mieć usprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim.

4

Zabrania się zabierania zawodników w trakcie treningu, zawodów bez wiedzy i zgody trenera.

5

W trakcie treningów Rodzice/Opiekunowie prawni przebywają poza salą gimnastyczną.

6

Podczas trwania zawodów Rodzice/Opiekunowie prawni przebywają w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, jako kibice. Powstrzymują
się od głośnego udzielania wskazówek zawodnikom.

7

Rodzice odpowiedzialni są za aktualne badania lekarskie. Niedopuszczalna jest przerwa w ważności karty sportowca.

8

Nie stawiania wygórowanych i nie dostosowanych do wieku i możliwości dziecka/podopiecznego wymagań. Może to doprowadzić do lęku
i obawy przed współzawodnictwem.

9

Odpowiedniego zainteresowania się postępami dziecka/podopiecznego, zwiększając motywację, aprobując jego aktywność.

10

Nie oceniania publicznie własnych i obcych dzieci w trakcie zawodów i treningów (takie postępowanie prowadzi do zwiększenia agresji wśród
dzieci i konfliktów w zespole).

11

Kulturalnego dopingu, nie komentując decyzji sędziego i trenerów (świadomość własnej roli w procesie szkoleniowym).

12

Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych osób.

13

Konflikty wśród dzieci zaistniałe na treningach, zawodach, obozach czy szatni sportowej rozwiązują trenerzy wspólnie z zawodnikami.

14

Konflikty i antypatie wsród Rodziców zawodników nie mogą mieć wpływu na budowanie zaufania i przyjaźni wśród dzieci.

15

Stosownego przyjęcia nowych zawodników i członków Klubu.

16

Wszystkie postulaty, problemy, wątpliwości dotyczące procedur Klubowych lub procesu szkoleniowego, należy zgłaszać kolejno do: trenera
prowadzącego, trenera koordynatora i pisemnie do Zarządu UKS AS Olimpijczyk.

17

Komunikowania się za pomocą udostępnionych mediów, a w szczególności śledzenia oficjalnych stron internetowych Klubu w celu pozyskania
informacji o bieżących i przyszłych - istotnych dla funkcjonowania Klubu sprawach.

18

Odpowiadania na pytania trenera dotyczące zajęć i zawodnika zadane za pośrednictwem e-maila, telefonu.

19

Dopilnowania przestrzegania zasad prawidłowego żywienia przez młodego sportowca.

20

W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Klubu, Zarząd UKS AS Olimpijczyk może nałożyć na zawodnika karę - wykluczenie z treningów,
zawodów do czasu wyjaśnienia sprawy.

21

W przypadku niestosownego zachowania się Rodziców/Opiekunów prawnych zawodnika lub innych osób z nim związanych - trener ma prawo
poprosić osobę utrudniająco o opuszczenie obiektu.

22

W przypadku nagminnego nie przestrzegania regulaminów i działanie na nie korzyść UKS AS Olimpijczyk przez Rodziców/Opiekunów
prawnych zawodnika Zarząd Klubu może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków Klubu zawodnika. Trener koordynator może złożyć
wniosek do Pomorskiej Federacji Sportu o wykreślenie z listy Kadry Wojewódzkiej.

23

UKS AS Olimpijczyk bierze odpowiedzialność za proces szkolenia zawodnika jedynie w przypadku, gdy zawodnik trenuje tylko w klubie
macierzystym.

24

UKS AS Olimpijczyk zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Ja, niżej podpisana(ny) oświadczam, że regulamin Klubu oraz regulamin Rodziców/Opiekunów prawnych są
mi znane i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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