Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowo-rekreacyjnych sekcji pływackiej CKiS Miechów
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna

Imię i Nazwisko dziecka

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

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

Adres

Data urodzenia dziecka

…………………………………………

…………………………………………

tel. kontaktowy oraz adres e-mail

PESEL

………………………………………….

…………………………………………

Oświadczenie
1.
2.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami opłacania składek członkowskich sekcji pływackiej oraz, że
akceptuję te postanowienia.
Deklaruje chęć przystąpienia do grupy pływackiej CKiS Miechów

Wyrażam zgodę na:
1.Udział syna/córki w zajęciach sportowych /sekcja pływacka/ organizowanych przez CKIS w Miechowie
2.Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji sekcji
3.Przetwarzanie i publikowanie na stronach internetowych danych osobowych, zdjęć lub filmów z zajęć.

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych i jako rodzic
(prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.

....................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

Zasady opłacania składek członkowskich w sekcji pływackiej Centrum Kultury i Sportu w
Miechowie

1.

Każda osoba, przystępując do sekcji pływackiej CKiS Miechów, zwanego dalej Sekcją, zobowiązuje się do uiszczania
składek członkowskich zgodnie z decyzją przyjętą przez Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2. O wysokości składki członkowskiej decyduje Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
3. Opłata członkowska wynosi: 80 zł/m-c, w przypadku zapisania rodzeństwa przysługuje 10 zł zniżki/os.
4. Składki członkowskie powinny być opłacane do 10-tego dnia każdego miesiąca w kasie krytej pływalni.
5. W przypadku nie opłacanie składek członkowskich Sekcja zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia uczestnika na
zajęcia oraz usunięcia z grupy treningowej.
6. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być
przedstawione na piśmie wraz z uzasadnieniem.
7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
8. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.
9. Członkom Sekcji nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach: kiedy z własnych przyczyn nie
uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym, kiedy wypadają dni wolne w dniach treningowych
wynikające z przypadających świąt państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się na krytej pływalni,
oraz przerw wynikających z ferii zimowych, letnich i świątecznych ( Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.
10. Opłaty członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie sekcji (opłata za wynajem pływalni, prowadzenie
szkolenia, wynagrodzenie trenerów, opłaty za licencje PZP oraz MOZP, księgowość, sprzęt sportowy, itp.)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami opłacania składek członkowskich sekcji pływackiej oraz, że akceptuję
te postanowienia.

....................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

