DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mojej córki/syna ………………………………………………………
w poczet członków zwyczajnych UKS „ Akademia Judo Dragon” w Gdyni. Oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem Klubu, Regulaminem Opłat oraz Statutem Klubu, które są
przedstawione na stronie internetowej www.akademiajudodragon.pl. Jednocześnie
zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i aktywnego uczestnictwa w
działalności Klubu.
…………………………………
data, czytelny podpis rodzica

Przyjęto w/w na członka UKS Akademia Judo Dragon.
...……………………………….
data, podpis prezesa Klubu

Dane personalne zawodniczki/ zawodnika
1. imię i nazwisko……………………………………………………
2. data urodzenia……………………………………………………
3. nr telefonu ……….………….mama /………………………tata
4. e-mail……………………………………………………………….
5. Przedszkole Tęczowa Przygoda w Baninie
6. Zaznacz zajęcia
○ 2 x JUDO

○ Piłka Nożna

ZGODA I OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/ syna ………………………………………………….…..
w zajęciach judo prowadzonych w ramach UKS Akademia Judo Dragon w przedszkolu.
2. Deklaracja jest ważna przez cały okres uczęszczania na zajęcia judo w Klubie, aż do chwili
mailowej rezygnacji.
3. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, bez infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną i nie ma żadnych przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach judo/ piłki.
…………………………………
data, podpis rodzica/ opiekuna
prawnego

POLITYKA PRYWATNOŚCI UKS Akademia Judo Dragon
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych na
rzecz Klubu UKS Akademia Judo Dragon (dalej Klub).
2. Administratorem danych osobowych użytkowników klubu jest UKS Akademia Judo Dragon,
ul. Starodworcowa 34/2, 81-575 Gdynia, NIP 586-23-07-124 (dalej Administrator).
3. Dane osobowe użytkowników Klubu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 922.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”).
4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Klubu traktowana jest przez Administratora w sposób
priorytetowy. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez użytkowników klubu dane osobowe były chronione przed
utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.
5. Dokonując wniosku o członkostwo, rejestracji, wszelakich zgłoszeń oraz zapytań w Klubie poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy
użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich
przetwarzanie przez Administratora w celu rezerwacji, wykupienia lub zrealizowania danej usługi.
6. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani prośby o rezerwację, wykupienie lub zrealizowanie danej
usługi. Prośba ta jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili
wycofana na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług sportowych i edukacyjnych oferowanych przez Administratora w przypadku
zawarcia takiej umowy; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu z Panią/Panem w przypadku odwołania lub przełożenia
terminu, zmian w realizacji lub uszczegółowienia na postawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności
związanych z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do skorzystania/wykonania z
danej usługi/wydarzenia lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jednak skorzystanie z usługi/wydarzenia, na potrzeby
której dane są zbierane. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub w jakimkolwiek dodatkowym
zakresie ma charakter fakultatywny.
8. Użytkownikom Klubu przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Klubu jest dobrowolne. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić
informacji o przetwarzanych danych osobowych organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.
9. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co jednak nie ma wpływu na ważność
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.
12. Dane osobowe użytkowników Klubu nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobowych
użytkowników Klubu może być przez Administratora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe
Klubu; firmom księgowym lub audytorskim, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz
Administratora.
13. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Klubu organom państwowym,
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
14. Strona internetowa Klubu i Administratora wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika
podczas korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
15. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych: a) W zakresie uzasadnionym realizacją danej usługi, Administrator może poprosić
użytkownika o podanie następujących danych osobowych: • imię i nazwisko • adres • numer telefonu • adres poczty elektronicznej • kraj •
dane uczestnika wydarzenia • szczegółowe dane charakterystyczne/dotyczące wyboru usługi b) Zakres danych każdorazowo dostosowany
jest do konkretnej usługi i nie zawiera danych które nie są niezbędne do jej realizacji. c) Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez
Administratora w następujących celach: • realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury), •
do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy
zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na
złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane. • w celach statystycznych, • w celach
marketingowych - pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do UKS Akademia Judo Dragon (np. promujące
nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów
trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.
16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania członkostwa w UKS Akademia Judo Dragon, a po jego
zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych i/lub prawnych. W przypadku gdy podstawą
prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania.

….…………………………….……………….

(data, miejscowość,
czytelny podpis opiekuna prawnego członka
UKS Akademia Judo Dragon)

WARUNKI UCZESTNICTWA- UKS Akademia Judo Dragon
1. ZAPISY
1.1.1.

Zgłoszenia Kandydata na Członka Klubu Sportowego UKS Akademia Judo Dragon (zwanego dalej
Klubem) należy dokonać poprzez formularz dostępny w formie papierowej w przedszkolu (szatnia)
lub poprzez maila: baninodragon@gmail.com

1.2.

Dopełnieniem formalności jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej (zwanej dalej
Deklaracją, dostępna w przedszkolu) oraz wpłacenie Składki Członkowskiej. Elektroniczną wersję
Deklaracji otrzymaną drogą mailową należy wydrukować, podpisać i dostarczyć najpóźniej na pierwszy
trening.
Rodzic poprzez złożenie podpisanej Deklaracji oraz dokonanie opłaty Składki Członkowskiej
potwierdza zapoznanie się z treścią „Warunków Uczestnictwa”, „Regulaminem” oraz „Statutem
Klubu”, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

1.3.

•
•

Miesięczny koszt treningów jest stały i wynosi:
zajęcia JUDO 2 razy w tygodniu 115 zł/ miesiąc (poniedziałki i piątki)
piłka nożna dla przedszkolaka 59 zł/ miesiąc
(wtorki)

Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia sportowe zobowiązują się do:
- zapewnienia udziału dziecka w zajęciach w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022
- wniesienia stałej niezmiennej opłaty z góry za zajęcia sportowe na początku każdego miesiąca
- zapewnienie dziecku odpowiedniego stroju sportowego na zajęcia
- wysłanie maila o ewentualnej rezygnacji z wybranych zajęć sportowych, rezygnację
z zajęć prosimy składać z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu ( 4 lub 8 zajęć średniomiesięcznie od września
do czerwca , z możliwością większej lub mniejszej ilości zajęć w miesiącu w przypadku ich przełożenia
/odrabiania w innym miesiącu). Składka miesięczna jest stała, bez względu na ilość treningów w danym
miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka.
strój na zajęcia sportowe:
koszulka klubowa lub biała + spodenki dresowe + buty sportowe (podczas treningów na dworze)
Opłaty prosimy wpłacać na początku każdego miesiąca na poniższe konto:
UKS Akademia Judo Dragon
22 1140 2004 0000 3502 7638 5508
(w tytule: składka członkowska, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, Tęczowa Przygoda)
Koszulkę klubową Akademii Judo Dragon można zakupić przelewając 35 zł na poniższe konto
(inne niż składki)
AJD Dominik Cząstka 77 1140 2004 0000 3102 7532 1206
( w tytule imię i nazwisko dziecka, koszulka, przedszkole Tęczowa Przygoda)
po otrzymaniu przelewu trener przekaże koszulkę dziecku na najbliższych zajęciach.

