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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
zawarta w dniu……………………, w Lubinie pomiędzy:
„Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Piranie” przy ul. Sybiraków 11, reprezentowanym przez Konrad Marciniak, zwany w dalszej części „Klubem”
a
……………………..………………………..……, zam. w……….………………….…...., legitymującym/cą się dowodem osobistym nr. ………………….…………………
Tel: …….…………………….…...……email:..………………………..………………....Zwanym/ną w dalszej części „Zleceniodawcą” o na następującej treści :
&1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Na mocy niniejszej deklaracji Klub zobowiązuje się zapewnić ……………………………………………..… zwanej/zwanemu w dalszej części Uczniem
udział w zajęciach pływania.
Zajęcia pływania realizowane są w terminie wybranym przez Zleceniodawcę wyłączając dni wolne od zajęć szkolnych według kalendarza na dany rok szkolny.
Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacenia składki członkowskiej.
Zajęcia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje:
a) 2x45 minut zajęć w wodzie,
b) zajęcia będą odbywały się w grupie do 9 osób na torze.
Zleceniodawca oświadcza, iż podpisuje niniejszą deklarację działając na rzecz i w imieniu Ucznia.

&2
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Klubu składki miesięcznej za uczestnictwo Ucznia w zajęciach w terminach i na zasadach
określonych w poniższych punktach niniejszego paragrafu.
Składkę opłacana jest przez 10 miesięcy w roku, wyłączając miesiąc lipiec i sierpień kiedy zajęcia nie odbywają się.
Składka miesięczna wynosi 110 złotych ( średnia składka wyliczona z 10-ciu miesięcy) za zajęcia w wybranym przez uczestnika dniu tygodnia.
Składka realizowana będzie przelewem na konto Klubu do 10-tego dnia każdego miesiąca z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko
dziecka oraz miesiąc opłaty.

Nr konta MKS „Piranie” 35 2490 0005 0000 4600 3499 3322 (z dopiskiem „ imię nazwisko dziecka oraz miesiąc opłat”)
5.

Zleceniodawca oświadcza, iż rachunek opiewający na opłatę za kurs powinien zostać wystawiony na:

……………………………….............................................................................................................................................................
1.
Zleceniodawca upoważnia Klub do wystawienia rachunku bez podpisu Zleceniodawcy.
&3
Zajęcia będą się odbywały na Pływalni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie ul. Sybiraków 11
lub Pływalni „Basen Ustronie” Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie ul. M. Konopnickiej 4
1.
2.

Każdej ze stron niniejszej deklaracji przysługuje prawo rezygnacji. Rezygnacja będzie skuteczne jedynie w przypadku kiedy zostanie dokonane w formie pisemnej.
W razie rezygnacji przez Zleceniodawcę z jakichkolwiek przyczyn:
a) Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot składki.
b) Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty składki za cały miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

2.
3.

W razie rezygnacji przez Klub, Zleceniodawcy przysługuje zwrot części opłat w kwocie odpowiadającej wartości nie zrealizowanej części zajęć licząc od dnia rezygnacji.
Deklaracja jest jednocześnie zaświadczeniem rodziców (opiekunów) o dobrym stanie zdrowia dziecka (ucznia), pozwalającym na uczestnictwo w w/w zajęciach.

c)

Klub zwolniony jest z jakichkolwiek obowiązków wobec Zleceniodawcy i Ucznia.

&5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej deklaracji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
&6
W sprawach spornych, powstałych na tle wykonywania niniejszej deklaracji, właściwy będzie sąd w Lubinie.
&7
Wszelkie zmiany w niniejszej deklaracji wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
&8
Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca (Czytelny podpis)

Klub (pieczątka i podpis)
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OŚWIADCZENIE
w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach rekrutacyjnych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w
złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. , poz.926, z późn.
zm.).
……………………………………………………………..
(data i podpis składającego oświadczenie)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej klubu
zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez
Międzyszkolny Klub Sportowy Piranie, oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach,
konkursach i innych uroczystościach.
………………………………………………………………..
( data i podpis składającego oświadczenie)

Miesięczna składka do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc,
na konto klubu: 35 2490 0005 0000 4600 3499 3322
Z dopiskiem
Nazwisko i Imię DZIECKA
oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

