Nr karty.....................................................

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Centrum Kultury Fizycznej - Bielany
BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
ul. L. Staffa 3/5; 01-891 Warszawa
Zwracam się do Zarządu Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin o przyjęcie do klubu w charakterze
członka wspierającego:
imię ........................................................... nazwisko ………………………………………………………………..
data urodzenia (dd-mm-rrrr) … ............................................................................................................... ..
ul. ..........................................................................................................nr................. lok .............
kod ........... - ................. miejscowość ...........................................................................................
e-mail ..................................................................................... tel. …………………………………………….
szkoła/uczelnia ………………………………………………………………………………………………………….
RODZAJ CZŁONKOSTWA:

□ karnet KARATE dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r. ż.
□ karnet KARATE dorośli
□ karnet OPEN dorośli
□ karnet OPEN dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r. ż.
□ karnet JOGA
□ karnet SIŁOWNIA/FITNESS
□ inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym zaświadczam, że jestem zdolny(a) do podjęcia aktywności ruchowej w klubie, ćwiczę na własną
odpowiedzialność, zapoznałem/am się z regulaminem klubu i regulaminem opłat obowiązującym w klubie. Podpisując
deklarację członkowską zobowiązuje się do godnego reprezentowania klubu i do regularnego opłacania składek
członkowskich. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpisują rodzice.
Osoby pełnoletnie posiadają prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz
prawa głosowania.

•
•
•

Członek Klubu ma prawo do:
Udziału w zajęciach sportowych,
Posiadania legitymacji członkowskiej.
Reprezentowania klubu na imprezach sportowych po
uzyskaniu stażu i przejściu obowiązkowych badań
lekarskich

•
•

Klub ma prawo do:
Zmian godzin otwarcia klubu
Zmian w grafiku zajęć

___________________________________________________________________
Warszawa, dnia ………………………………………
dd-mm-rrrr

………………....………………………………
czytelny podpis*

……..………………………………………
podpis pracownika

*W przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpisują rodzice.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie świadomy(a), że
wyrażona przeze mnie zgoda udzielona jest do przetwarzania i udostępniania danych także w takim zakresie jak prezentacja mojego wizerunku
na stronach www klubu, materiałach reklamowych. Administratorem Twoich danych jest Bielański Klub Kyokushin Karate z siedzibą w
Warszawie, ul. Staffa 3/5.

DOWIEDZIAŁEM SIĘ O KLUBIE:

od znajomych, rodziny

z Internetu

z imprez sportowych

z billboardów

inne ………………………

REGULAMIN KLUBU:
1.

Klubowicz w rozumieniu statutu, o ile nie został przyjęty w statut klubowicza zwyczajnego, automatycznie
nabywa prawa klubowicza wspierającego.
2. Członkostwo nie nadaje praw klubowicza zwyczajnego, a jedynie klubowicza wspierającego.
3. Klubowiczem może zostać każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna
ustawowego. W przypadku zajęć na siłowni osoba poniżej 16 roku życia dodatkowo musi posiadać zgodę
Klubu.
4. Aby zostać Klubowiczem należy uiścić opłatę za deklarowany okres uczestnictwa w zajęciach, wypełnić
deklarację członkowską. Jest to jednoznaczne z przejęciem pełnej odpowiedzialności za swój stan zdrowia.
W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.
5. Uznaje się, iż każda osoba, która weszła na teren CKF – Bielany zapoznała się z postanowieniami Regulaminu
i zobowiązała do bezwzględnego jego przestrzegania.
6. Klubowicz otrzymuje kartę klubową.
7. Karta klubowa jest dokumentem uprawniającym do korzystania jedynie z określonych w niej zajęć, przez
okres, za który została wniesiona składka.
8. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie recepcji lub
sekretariatu klubu. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu aktualnie obowiązującej opłaty (20 zł).
9. Karty nie można odstępować innej osobie.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozostawienie karty członkowskiej w recepcji.
11. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki członek CKF – Bielany zostanie obciążony kosztami dorobienia
klucza (25 zł).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
1.
2.
3.

Opłaty(składki)pobierane są według aktualnego cennika klubu.
Opłaty(składki) nie podlegają zwrotom.
Opłaty(składki) wnosi się w recepcji lub przelewem na konto klubu:
SANTANDER BANK
Nr rachunku: 93 1090 1014 0000 0000 0328 0351

4.
5.
6.

Opłaty(składki) należy opłacać z góry, według obowiązujących stawek.
Faktury Klub wystawia w terminie 7 dni od daty wpłaty za okazaniem paragonu.
Przy zapisie do klubu, w celu wyrobienia Karty Członkowskiej, należy: wypełnić deklarację członkowską,
zadeklarować rodzaj zajęć, ewentualnie terminy treningów, opłacić składkę za wybrane zajęcia w celu
prolongowania Karty za odpowiedni miesiąc.
7. W przypadku wpłaty na konto dowód wpłaty składki należy okazać w recepcji.
8. W przypadku utraty Karty Członkowskiej wystawia się jej duplikat za aktualnie obowiązującą opłatą.
Posiadanie Karty Członkowskiej jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach.
9. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad podlegają osobnym uzgodnieniom.
10. Niniejszy regulamin wraz ze składkami członkowskimi wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie świadomy(a), że
wyrażona przeze mnie zgoda udzielona jest do przetwarzania i udostępniania danych także w takim zakresie jak prezentacja mojego
wizerunku na stronach www klubu, materiałach reklamowych. Administratorem Twoich danych jest Bielański Klub Kyokushin Karate z
siedzibą w Warszawie, ul. Staffa 3/5.

