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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.
Wyrażam zgodę na asekurację mojego dziecka/podopiecznego podczas zajęć przez trenera, instruktora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki uczęszczającej na zajęcia sportowe w ramach
UKS AS OLIMPIJCZYK przekazanych przeze mnie poprzez zawartą umowę oraz pozyskanych przez administratora
(stowarzyszenie) w inny sposób w związku z realizowaną umową, stanem zdrowia dziecka, orzeczeniami poradni
sportow3ych, psychologiczno-pedagogicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających
z działalności sportowo-edukacyjnej stowarzyszenia. Jednocześnie zostałem poinformowany i akceptuję fakt
przekazania do dalszego przetwarzania danych mojego dziecka do: Urzędu Miasta w Gdańsku, Oświaty,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Organizacjom i zrzeszeniom sportowym, Firmie ubezpieczeniowej,
Ministerstwu Sportu, Organizatorom zawodów sportowych
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem Prezesa Stowarzyszenia w sprawie RODO i deklaruje
przestrzegać ustalonych tam zasad i reguł. Zostałem/am poinformowana, że Administratorem Danych
Osobowych moich i mojego dziecka jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu Olimpijczyk
w Gdańsku.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka w celach promujących jego
rozwój intelektualny, sportowy i społeczny, w tym w szczególności poprzez wykorzystanie jego wizerunku,
danych osobowych w filmach edukacyjnych, na stronie internetowej stowarzyszenia (klub) oraz portalach
edukacyjnych, sportowych, społecznościowych prowadzonych przez lub na zlecenie stowarzyszenia UKS AS
Olimpijczyk w Gdańsku i/lub na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych przez stowarzyszenie UKS
AS Olimpijczyk.
Ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie przez moje w/w dziecko/podopiecznego
w obiekcie sportowym, w którym są prowadzone zajęcia.

OPŁATA
WYBIERAM
MIESIĘCZNA
(X)

GRAFIK ZAJĘĆ UKS OLIMPIJCZYK

Gimnastyka
Artystyczna
trener –
Małgorzata
Ławrynowicz

Grupa naborowa
5 - 6 lat

Środa
16.00 – 17.00

Grupa
średniozaawansowan
a 6 - 8 lat

Środa
17.00 – 18.00

Grupa zaawansowana
6 - 8 lat

Środa
18.00 – 19.00

Grupa zaawansowana
9 - 11 lat

Środa
19.00 – 20.00

100 zł miesięcznie
(wrzesień 50 zł)
lub
410 zł
semestralnie

Czwartek
17.00 – 18.00
Katarzyna Bork
Wtorek
18.30 – 19.30
Kamil Kalitowski
Wtorek
17.00 – 18.30
Katarzyna Bork
Wtorek
17.00 – 18.30
Kamil Kalitowski
Wtorek
17.00 - 18.30
Sergiusz Regent
Wtorek
16.00 – 17.00
Katarzyna Bork
Poniedziałek
17.00 – 18.30
Maciej Zalewski
Poniedziałek
17.00 – 18.30
Krzysztof Wers
Poniedziałek
17.00 – 18.30
Dariusz Lipski
Poniedziałek
18.30 – 20.00
Maciej Zalewski
Poniedziałek
18.30 – 20.00
Krzysztof Wers
Poniedziałek
18.30 – 20.00
Dariusz Lipski

Piątek
17.00 – 18.00
Katarzyna Bork
Piątek
18.00 – 19.00
Kamil Kalitowski
Czwartek
18.00 – 19.30
Katarzyna Bork
Piątek
17.00 – 16.30
Krzysztof Wers
Czwartek
18.30 – 20.00
Marzanna Sosińska
Piątek
16.00-17.00
Katarzyna Bork
Środa
17.00 – 18.30
Maciej Zalewski
Piątek
18.30 – 20.00
Katarzyna Bork
Środa
17.00 – 18.30
Dariusz Lipski
Środa
18.30 – 20.00
Maciej Zalewski
Piątek
18.30 – 20.00
Krzysztof Wers
Środa
18.30 – 20.00
Dariusz Lipski

Kontynuacja zajęć
170 zł miesięcznie
(wrzesień 85 zł)
lub
725 zł
semestralnie

Akrobatyka
dla młodzieży

Grupa
dla młodzieży
w wieku 12-15 lat

Wtorek
18.30 – 20.00
Sergiusz Regent

Sobota
11.00 – 12.30
Sergiusz Regent

200 zł miesięcznie
(wrzesień 100 zł)
lub
860 zł
semestralnie

Fit Kid

Grupa wyczynowa
dla dzieci
w wieku 6-8 lat
Grupa wyczynowa
dla dzieci
w wieku 9-12 lat

Czwartek
17.00 – 18.30
Marzanna Sosińska
Czwartek
18.30 – 20.00
Marzanna Sosińska

Sobota
12.00-13..30
Anna Kwitniewska
Sobota
13.30-15.00
Anna Kwitniewska

170 zł miesięcznie
(wrzesień 85 zł)
lub
725 zł
semestralnie

Gym4Kids

Zajęcia dla dzieci
w wieku 4 – 5 lat
Grupa początkująca
Grupa dla dzieci
w wieku 6 – 8 lat

Gimnastyka
sportowa
dla dzieci w
wieku 6 – 8 lat

Grupa
zaawansowana I
Grupa
zaawansowana II
Grupa
zaawansowana III
Grupa początkująca
Grupa dla dzieci w
wieku 9 – 12 lat

Gimnastyka
sportowa
dla dzieci w
wieku 8 – 12 lat

Grupa
zaawansowana I
Grupa
zaawansowana II
Grupa
zaawansowana III

Gimnastyka
sportowa
dla dzieci w
wieku 11– 13 lat

Akrobatyka dla
dorosłych
NOWOŚĆ !!!
Gimnastyka
i akrobatyka

Grupa
zaawansowana I
Grupa
zaawansowana II
Grupa
zaawansowana III

Grupa początkujących i zaawansowana
Grupa początkująca
dla dzieci
w wieku 7-9 lat

Sobota
14.00-15.00
Volodymyr Lototskyi

Opłata ustalana
indywidualnie
100 zł miesięcznie
(wrzesień 50 zł)
lub
410 zł
semestralnie

OPŁATY DODATKOWE
Wpisowe

opłata wpisowa uczestnika zajęć w wysokości 40 zł na rok

Opóźnienie w płatności za zajęcia sportowe

30 zł każdorazowo za każde opóźnienie płatności za zajęcia
klubowe do 10-go każdego miesiąca „z góry”.
Za maj i czerwiec płatności dokonujemy do 10-go maja

REGULAMIN KLUBU
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(obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku)
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu - Olimpijczyk” organizuje zajęcia sportowe, które
prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów w obiektach sportowych wynajmowanych przez
Klub.
Przewidywany cykl zajęć sportowych w bieżącym roku szkolnym obejmuje minimum 60 zajęć
odbywających się 2x w tygodniu po 60/90 minut.
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.
Każdy uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW od uprawiania sportu
wysokiego ryzyka proponowanego przez Organizatora lub we własnym zakresie.
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. Zapisanie dziecka/podopiecznego na zajęcia klubowe
następuje po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.
W przypadku posiadania własnego ubezpieczenia, dostarczenie kopii ubezpieczenia i rezygnacji
z ubezpieczenia NNW proponowanego przez Organizatora, potwierdzenie wpłaty składki
członkowskiej.
Opiekun prawny dziecka/podopiecznego zobowiązany jest do zapewnienia jego uczestnictwa
w zajęciach oraz zobowiązuje się do płacenia składek członkowskich 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.
Zniżki dla rodzeństwa: 2 dziecko - 20 zł / 3 dziecko - 30 zł mniej od miesięcznej składki.
Brak należnej wpłaty do 10-go dnia miesiąca i niezgłaszanie 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.
Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego zwalnia z obowiązku dokonywania dalszych
deklarowanych opłat tylko w przypadku powiadomienia Organizatora. Powiadomienie musi być
złożone pisemnie lub na adres e-mail: klub@akademiaolimpijczyk.pl. Rezygnację należy złożyć
z miesięcznym wyprzedzeniem.
Członkowie UKS AS Olimpijczyk zobowiązani są do przestrzegania statutu Klubu, regulaminu Klubu oraz
regulaminu obiektu w którym prowadzone są zajęcia klubowe.
W przypadku nieobecności trenera prowadzącego daną grupę, Organizator zapewni zastępstwo
na zajęciach lub odrobienie zajęć w innym terminie, tak aby przewidywana ilość zajęć na dany semestr
nie zmieniła się.
Pytania
i
uwagi
należy
kierować
do
Organizatora
drogą
elektroniczną
na adres e-mail: klub@akademiaolimpijczyk.pl, telefonicznie: Anna Kwitniewska - 531 244 556
w godzinach 8.00 – 17.00 .
Instruktorzy/trenerzy po zakończonych zajęciach klubowych odprowadzają dzieci do szatni.
W przypadku, gdy Opiekun dziecka/podopiecznego spóźnia się po odbiór dziecka/podopiecznego
po zakończonych zajęciach instruktorzy/trenerzy nie biorą odpowiedzialności za pozostawienie dziecka
bez opieki. Opiekun dziecka/podopiecznego wyraża zgodę aby dziecko samodzielnie mogło poczekać
na przyjazd Opiekuna w szatni lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu jeżeli
nie poinformowali o ewentualnym spóźnieniu telefonicznie Organizatora zajęć.
Ze względów organizacyjnych na czas trwania zajęć rodzice opuszczają budynek, w którym prowadzone
są zajęcia Klubowe.
Opiekun dziecka/podopiecznego bez zgody Organizatora nie może fotografować lub nagrywać dziecka
podczas zajęć klubowych.
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Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość ewentualnej modyfikacji wysokości składki członkowskiej,
jednak nie częściej niż jeden raz w roku szkolnym.
Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone jedynie w obecności trenera - po wyrażeniu na to zgody
prowadzącego.
Szatnie sportowe oraz przedsionek przed salą gimnastyczną są oznaczone jako „strefa dzieci” oznacza
to, że rodzice nie przebywają w tych miejscach.
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.
Podważanie autorytetu Zarządu Klubu UKS AS Olimpijczyk, Trenerów przez rodziców będzie traktowane
jako działanie na szkodę Klubu, jego następstwem będzie wykreślenie z listy członków Klubu.

Ja, niżej podpisana(ny) oświadczam, że warunki uczestnictwa w zajęciach oraz regulamin
Klubu USK AS Olimpijczyk są mi znane i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
...............................................
Data i podpis Opiekuna

