
 

KLUBOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin 

„SATORI”

Imię …….........................................................Nazwisko..............................................................................
(uczestnika zajęć)

Data i miejsce urodzenia …………………………................................................................................................

Adres zamieszkania …………………….............................................................................................................
( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

Szkoła ….....................................................................................................................................................
(nazwa, adres)

Pesel..................................................................

Telefon ……………….............................................E-mail...............................................................................
(rodzica, opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych/wspierających Stowarzyszenia Chełmska Szkoła
Karate Kyokushin „SATORI”.

Oświadczam,  że  znane  mi  są  cele,  zadania  i  zasady  działania  Klubu.  Zobowiązuje  się  do  ich
przestrzegania,  systematycznego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  treningach  oraz  działalności  Statutowej  Klubu
„SATORI”.

                 Dane rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób nieletnich): 

Imię i nazwisko ……….................................................................................................................

Adres zamieszkania.......................................................................................................................

Telefon................................................... Adres e-mail ….............................................................

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka zawartych w
niniejszej Deklaracji na potrzeby związane z członkostwem w Chełmskiej Szkole Karate Kyokushin „Satori” zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich
poprawianie i uzupełnianie. 

Chełm, dnia........................... ….....................................................
Podpis 

(rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich)



REGULAMIN 
Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin „SATORI”

1. Opłata wpisowa wynosi 20 zł i jest płatna jednorazowo w momencie zapisania do Klubu ChSKK „SATORI”.
2. Miesięczna składka członkowska wynosi 80 zł.
3. Dla drugiej i kolejnej osoby z rodzeństwa oraz rodziców bądź opiekunów prawnych ćwiczących w Klubie

dzieci składka członkowska wynosi 40 zł.
4. 50% zniżki  w opłacie składki  członkowskiej  tj.  40 zł  przysługuje:  uczniom tych szkół,  w których Klub

nieodpłatnie  użytkuje  sale  gimnastyczne.  Dla  rodzeństwa,  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  w/w
uczniów składka wynosi 30 zł.

5. Miesięczną składkę członkowską należy  wpłacać  przelewem na konto Klubu,  w terminie  do 10 dnia
każdego miesiąca lub do prowadzącego zajęcia.

6. Zarząd  Klubu  w  drodze  uchwały  może  określić  inną  niż  wymienioną  wyżej  wysokość  składki
członkowskiej, a w indywidualnych przypadkach na wniosek członka Klubu - Prezes Klubu.

7. Opłacanie  składek  członkowskich   jest  obowiązkowe od  momentu  przystąpienia  do  Klubu  do  chwili
ustania członkostwa.

8. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu,
nie ulega zmniejszeniu z tytułu zawieszenia w prawach członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z
innych przyczyn.

9. Nie  opłacenie  miesięcznej  składki  członkowskiej  w  terminie  do  10  dnia  danego  miesiąca  powoduje
zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.

10. W okresie zawieszenia praw członkowskich,  członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach ChSKK
„SATORI”,  przystępować  do  egzaminów  na  stopnie  kyu,  oraz  uczestniczyć  w  obozach  i  imprezach
rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Klub.

11. W przypadku zalegania z płatnościami, składka  należna w bieżącym miesiącu będzie powiększona o
składki nie uiszczone terminowo w poprzednich miesiącach.

12. Zaleganie z  opłatą  składek członkowskich  lub innych zobowiązań,  przez  okres dłuższy  niż  3 miesiące
powoduje skreślenie przez Zarząd z listy członków Klubu. 

13. Wszyscy uczestnicy zajęć karate są zobowiązani do wykonania badań lekarskich u specjalisty medycyny
sportowej uprawniających do ćwiczenia dyscypliny sportowej karate.

14. Wszyscy  uczestnicy  zajęć  podlegają  obowiązkowemu  ubezpieczeniu  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków  w  trakcie  prowadzonych  zajęć  rekreacyjno-sportowych.  Ubezpieczyciela  oraz  wysokość
składki ustala Zarząd Klubu. Opłata jest jednorazowa na dany sezon szkoleniowy. 

15. Uczestnik zajęć rekreacyjno-sportowych musi mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu
w każdej  odmianie i  związanej  z  tym możliwości  wystąpienia kontuzji.  Należy  sumiennie wykonywać
polecenia  trenera  prowadzącego  trening,  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  oraz  stosować  sprzęt
ochronny.

16. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie prowadzenia zajęć Klub nie ponosi odpowiedzialności.
17. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd Klubu CHSKK „SATORI”.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Klubu ChSKK „SATORI”, zobowiązuję się do jego 

przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział ……………………………………………................................……..................

 (imię i nazwisko uczestnika zajęć )

w treningach i rywalizacji sportowej organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

________________________________________________________________________________Wyrażam zgodę
na przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych zawartych w
niniejszej karcie oraz na wykorzystywanie wizerunku mojego/ mojego dziecka w mediach ogólnodostępnych i społecznościowych
(internet, prasa, facebook,telewizja, materiały promocyjne, fotografie, filmy lub nagrania) dla potrzeb realizacji celów statutowych
Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin „SATORI”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U.
z 2016r. Poz.922, z późn. zm.) oraz zgodnie  z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 0`U. z
2006 r. nr 90, poz. 631 z późn.

Chełm, dnia...............................        …..................................................................................
 Podpis

(rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich)


