DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE)

Ja

niżej

podpisany(a)

……………………………………………………

………………………………………………………………….

na

członka

proszę

zwyczajnego

o

przyjęcie

Uczniowskiego

mojego
Klubu

dziecka

Sportowego

„Niedźwiadek” w Warszawie. Oświadczam iż znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się
do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu, regularnego opłacania składek członkowskich oraz przestrzegania uchwał
i postanowień władz Klubu.

………………………………………………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

Dane osobowe dziecka:
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………….……………………….

2. Data i miejsce urodzenia

……………………………………………………….……………………….

3. Pesel

……………………………………………………….……………………….

4. Miejsce zamieszkania

ul. ................................................................................
nr domu …………......... nr mieszkania ...........................
kod .... .... - .... .... .... miejscowość …............................

5. Telefon kontaktowy

……………………………………………………………….……………….

6. e-mail

....................................................................................

7. szkoła. nazwa i adres

....................................................................................
....................................................................................
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na udział w zajęciach sportowych
i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub UKS Niedźwiadek.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia
ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.

………………………………………………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć, filmów i innych materiałów) w
publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu), a w szczególności na:
•

publikację w wydawnictwach klubu, w fotorelacjach w mediach (profilu Facebook), na portalach i stronach
internetowych,

•

zamieszczanie w galeriach zdjęć w klubie,

•

reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, banerach oraz wszelkich innych materiałach
promocyjnych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów
już opublikowanych.

………………………………………………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UKS „Niedźwiadek” i podmioty współpracujące, danych osobowych mojego
syna/ mojej córki niezbędnych do realizacji celów wynikających ze statutu UKS „Niedźwiadek” zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek z siedzibą w Warszawie przy ul. AL.
J. Waszyngtona 65 m.7, 04-074 Warszawa, wpisany pod numerem 497 do rejestru uczniowskich klubów sportowych
prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy.
Dodatkowo informuję, iż:
• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Klubu,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;
• dane mogą być udostępniane przez UKS Niedźwiadek podmiotom wyłącznie do realizacji celów wskazanych w
Statucie Uczniowskiego Klubu Sportowego Niedźwiadek.
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez pół roku od czasu zaprzestania ćwiczeń w Klubie, następnie
zostaną trwale zniszczone.

………………………………………………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

Uchwałą Zarządu z dnia……………………………….
Przyjęto na członka zwyczajnego Klub
……………………………………………………
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADEK
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członków.
Składki członkowskie obowiązują przez 12 miesięcy w roku
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek finansowany jest przez:
•
rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska),
•
jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych,
•
darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe od sponsorów,
Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach i
wynoszą:
4.1. Składka członkowska roczna na cele statutowe - każdy członek klubu na początku roku treningowego (wrzesień) wnosi
jednorazową opłatę wpisową w wysokości - 100zł płatna do 30.09 lub przy zapisie dziecka do klubu.
4.2. Składki miesięczne płatne do 5-tego każdego miesiąca:
a. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości
130 zł/m-c, 180 zł/m-c lub 200 zł/m-c w zależności od deklaracji.
b. Członkowie zwyczajni opłaty:
• 220 zł/m-c podstawowa składka klubowa
• 150 zł/m-c odziały podmiejskie
Zwolnienia i zniżki z opłat:
5.1. Zniżka rodzinna – w przypadku zapisania rodzeństwa, zniżka za każde kolejne dziecko wynosi - 20 zł
5.2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) na pisemny wniosek rodzica/opiekuna Zarząd
ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu składek.
5.3. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie
składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
5.4. Na wniosek rodzica/opiekuna składka członkowska może ulec zmniejszeniu w danym miesiącu o 50% w przypadku:
a) długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni (po wcześniejszym przedstawieniu zwolnienia lekarskiego)
b) wyjazdu dziecka na obóz klubowy podczas ferii zimowych lub wakacji
5.5. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze stanem epidemiologicznym lub inną sytuacją wpływającą na działalność klubu
Zarząd ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu składek.
Opłacanie składek członkowskich następuje u Prezesa klubu w siedzibie głównej Klubu lub jako prawidłowo opisana wpłata na
niżej podane konto bankowe:
Nr konta 42 2490 0005 0000 4500 7085 2108
Dane: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek
Ul. AL. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa
Tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika,
okres za który dokonywana jest opłata
Nieobecność zawodnika/dziecka na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.
w przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia
zawodnika/dziecka na trening
W przypadku nieuiszczenia miesięcznej składki członkowskiej w określonych wyżej terminach Zarząd powiadamia członka
Stowarzyszenia o niewywiązaniu się ze statutowego zobowiązania wynikającego z § 15 pkt 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia;
Jeśli członek Stowarzyszenia mimo napomnienia Zarządu nie uiści należnych opłat do końca danego miesiąca Zarząd ma
prawo pozbawić go członkostwa w Stowarzyszeniu;
W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) Zarząd ma prawo podjąć decyzję o częściowym
bądź całkowitym zwolnieniu członka Klubu z konieczności uiszczania składek.
Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
b) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, w tym między innymi trenerów, instruktorów, menadżerów;
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów;
d) promocję klubu w mediach;
e) opłaty statutowe w Polskich Związkach Sportowych oraz Okręgowych Związkach Sportowych
f) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
g) opłaty biurowe i administrację klubu.
h) organizację zawodów sportowych
i) zakup środków czystości itp. np. środki opatrunkowe, maści
W ramach składek członkowskich i opłat wnoszonych na rzecz klubu i sekcji zawodnik otrzymuje:
a) bezpłatne wejście na zajęcia treningowe
b) opiekę ze strony wykwalifikowanego trenera- instruktora
c) dostęp do sprzętu sportowego będącego własnością klubu
d) ubezpieczenie od OC i NNW
e) możliwość wyjazdów na obozy sportowe
f) możliwość udziału w zawodach

Wyjazd Kadry Szkoleniowej na zawody, wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub
opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.

…………………………………………………………………………..
Miejscowość, data, własnoręczny podpis/ podpis opiekuna prawnego

