
 

KRAKOWSKA SZKOŁA SPORTU              

WWW.HAPKIDO.ORG.PL 

        SIEDZIBA: 

UL. MIECZYKOWA 2/42  TEL. 503 056 053   EDYTAGIELAS@GMAIL.COM 

30-389 KRAKÓW  NIP: 679 307 73 47     KRZYSIEKMGLEJ@GMAIL.COM 

  REGON: 122437159 

DEKLARCJA CZŁONKOWSKA NA SEZON 2019/2020 

 Ja, niżej podpisany(a)proszę o przyjęcie mnie na członka uczestnika Krakowskiej Szkoły Sportu.  

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do przestrzegania uchwał  i postanowień władz Klubu, 

oraz zasad bezpieczeństwa i regulaminu obiektu, na których odbywać się będą zajęcia.            

               …………………………………           ……………………………………………………             

   data                                                                                                                                  (własnoręczny podpis)  

Dane osoby/członka klubu 

IMIĘ NAZWISKO ............................................................................................................... ................................................................................ 

DATA UR. ................................................. ADRES ZAM. ..................................................................... ...........................................................  

Kom./Tel.(rodzica) ………………............ email (rodzica)............................................................................ ..................................................  

PESEL (dziecka) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

   ......................                                                         ............................................... ....................... data                                                                                           

podpisy rodziców (opiekunów)  

  

 

*Mocą uchwały Zarządu KSS zobowiązuje każdego rodzica do poinformowania trenera ( w formie pisemnej)  o jakichkolwiek 

przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka do udziału w treningach oraz każdorazowo w przypadku  zmiany stanu zdrowia dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 Uchwałą Zarządu Klubu  z dnia  ……………………………….                                    …………………………………………………...                                                                   

Przyjęto w/w kandydata na członka/uczestnika Klubu                                                          data i podpis Sekretarza lub Prezesa 

ZGODA I OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

(dotyczy nieletnich)  

Wyrażam zgodę, aby mój syn (córka) uczęszczał(a) w treningach Hapkido. Jednocześnie oświadczam, że stan 

zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach grupy rekreacyjnej Hapkido. Oświadczam również, że  

w terminie regulować będę składki członkowskie (do 15-dnia każdego miesiąca). Wyrażam zgodę na przetwarzanie  

danych osobowych wyłącznie dla potrzeb klubu. 

………………………………………………   ……………………………………………………………. 

data       podpis rodziców /opiekunów 

 

  

  

   ......................                                                         ...................................................................... data                                                                                           

podpisy rodziców (opiekunów) 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach grupy rekreacyjnej Hapkido.  

Zobowiązuję się  regularnie opłacać składki członkowskie (do 10-dnia każdego miesiąca).                                 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb klubu. 

         …………………………………………..    ……………………………………………………………………. 

                                  data                    własnoręczny podpis członka klubu 

 

mailto:EDYTAGIELAS@GMAIL.COM


                                                                                                                      

REGULAMIN ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

KRAKOWSKIEJ SZKOŁY SPORTU W SEZONIE 2019/2020 

1. Zapisy odbywają się u prowadzących zajęcia. 

2. O udziale w zajęciach decyduje prowadzący. 

3. Na zajęcia należy stawić się punktualnie.   

4. Z zajęć wyłączone są wakacje, dni wolne od szkoły oraz święta.  W przypadkach losowych, np. braku 

dostępu do sali zajęcia są odwoływane a informacja o tym zostaje umieszczona na stronie internetowej klubu. 

5. Klub (instruktor/trener) nie zapewnia opieki nad uczestnikami zarówno przed rozpoczęciem jak i po 

zakończeniu zajęć.  

 6. Przed zajęciami do momentu odebrania dziecka przez instruktora ( zbiórka przed treningiem) 

rodzice/opiekunowie odpowiadają za zdrowie swojego dziecka jak i za wszystkie jego czyny.   

7. Rodzic przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko, które samodzielnie przychodzi na treningi, jak i za 

dziecko które pozostawia przed treningiem bez opieki. ( Obecność trenera na sali przed zajęciami nie oznacza, 

że pełni on opiekę nad dziećmi).   

8. Po zakończeniu zajęć rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka punktualnie w umówionym miejscu. 

Tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwa 

taka sytuacja.   

9. Na zajęcia należy przychodzić w stroju, jaki został ustalony z prowadzącym.   

10. Grafik zajęć ustala zarząd klubu w porozumieniu z prowadzącymi.  

 11. Składkę członkowską  można wpłacić na konto ( numer konta podany jest na stronie internetowej 

www.hapkido.org.pl/treningi/nr-konta/) lub dokonać wpłaty u p. Krzysztofa Mglej przed zajęciami.  

(Składka członkowska grupy zaawansowanej jest wyższa.)  

W TYTULE WPŁATY NALEŻY WPISAĆ: Składka członkowska + imię + nazwisko + miesiąc + rok  

WPŁATA MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEJ OSOBY- (w przypadku rodzeństwa należy za każde 

dziecko dokonać osobnej wpłaty) 

12. Miesięczna składka jest w stałej wysokości, niezależnie od liczby zajęć, w których wzięło się udział. W 

przypadku dłuższej choroby po okazaniu zwolnienia lekarskiego Zarząd KSS może przyznać zniżkę.   

13. Składka Członkowska powinna wpłynąć na konto bankowe lub do Skarbnika do 15 dnia każdego  

miesiąca „z góry”.   

14. Nieuregulowanie składki członkowskiej przez 2 lub więcej miesięcy skutkować może niedopuszczeniem 

do udziału w zajęciach bądź skreśleniem z listy członków klubu.   

15. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie : osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, których rodzice 

podpisali deklarację członkowską oraz  regulaminu organizacji działalności statutowej KSS . 

  

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że jako rodzic dziecka/ prawny opiekun zapoznałem się z regulaminem organizacji 

działalności statutowej KSS i w pełni go akceptuje.   

     ……………………………………………………………………………… 

       data i podpis rodzica/opiekuna 


