DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Płocki Klub Karate Kyokushinkai
ul. Dworcowa 12a/68, 09-400 Płock, NIP 774 2999037 KRS 0000113044

Grupa

Nr legitymacji

		
Instruktor........................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................................................................

Data ur. ........................................................................................ PESEL....................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................................................
Telefon uczestnika....................................................telefon rodzica/opiekuna...............….....................…………
e-mail............................................................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z Regulaminem Uczestnictwa oraz klauzulą RODO (www.karateplock.pl zakładka „zapisy”)
Zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień oraz do regularnego opłacania składek członkowskich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z moim członkostwem w Klubie.

€ Tak

€ Nie

2. Na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pomocą e-mail w celach informacyjnych związanych
z przynależnością do klubu.

€ Tak

€ Nie

3. Na publikację i rozpowszechnianie prze Klub wizerunku na potrzeby prowadzonej prze Klub działalności,
zarówno w formie fotografii jak i nagrań video, wykonanych w związku z prowadzoną działalnością statutową
w każdej formie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego
medium, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Klubu pod adresem
www.karateplock.pl, mediach społecznościowych lub materiałach promujących Klub.

€ Tak

€ Nie

4. Do momentu uzyskania pełnoletniości przez mojego syna/córkę wyrażam zgodę na udział w zajęciach sportowych
sekcji karate kyokushin Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai.
5. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania karate.

Płock, ……………………………………

		

(data)
				

..................................................................................
(podpis kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego)

					

(podpis)

Decyzja Zarządu Klubu z dnia ..........................................wpisany do rejestru członków pod nr ................./.....................

									
									

...............................................................
za Zarząd

REGULAMIN

PŁOCKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHINKAI
I. Informacje ogólne
1. Płocki Klub Karate Kyokushin jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS nr 0000113044 i na podstawie statutu może prowadzić zajęcia sportowe karate.
2. PKKK jest członkiem Polskiego Związku Karate i z tego tytułu posiada licencję na prowadzenie zajęć karate, udział
we współzawodnictwie sportowym karate kyokushin.
3. Zajęcia sportowe Kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Kyokushinkai Karate
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
4. Zajęcia prowadzą instruktorzy posiadający kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć.
5. Dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą w treningach w pełnowymiarowym programie szkoleniowym karate.,
w obozach rekreacyjno-sportowych letnich i zimowych, przystępują do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu,
dan; reprezentują klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.
6. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym od września do czerwca w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli
ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 10 osób.
7. W Przypadku mniejszej ilości uczestników ćwiczący mogą zostać przeniesieni do innych grup ćwiczebnych prowadzonych przez klub.
II. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1.
2.
3.
4.

Złożenie deklaracji członkowskiej i zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich - załączone 1 zdjęcie (3x4 cm).
Wpłata składki członkowskiej i wpisowego.
Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego -raz na pół roku - zawodnicy.
Na zajęciach obowiązuje strój karate-gi (białe kimono, obowiązkowo czyste) lub w innym stroju sportowym (początkujący). Nie nosi się biżuterii; dłuższe włosy powinny być spięte. Dodatkowo należy posiadać ochraniacze na
goleń stopę i piąstkówki (białe).
5. Każdy ćwiczący powinien przestrzegać etykiety Dojo.
III. Składki członkowskie
1. Składki członkowskie są opłacane do 5-go dnia każdego miesiąca.
2. Wpłaty składki członkowskiej można dokonać:
• na konto Klubu: BOŚ S.A. 97 1540 1069 2106 8730 4515 0001,
• lub u instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc (okres) w jednakowej wysokości bez
względu na ilość treningów w danym miesiącu (okresie). Nieobecność na treningu lub treningach nie zwalnia
z konieczności opłaty składki.
4. Członkostwo w klubie wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za dwa kolejne miesiące.
5. Wysokość opłat i składek członkowskich:
• 100 zł - miesięcznie- składka za 1 osobę,
• 80 zł – miesięcznie- składka za 1 osobę-ulga rodzinna (min. 2 osoby z jednej rodziny),
• 20 zł - jeden trening,
• 30 zł - jednorazowa opłata wpisowa do klubu od osoby.
IV. Warunki Bezpieczeństwa i NW
1. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko
po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu instruktorowi.
2. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być zgłaszane prowadzącemu zajęcia i odnotowane
w dzienniku zajęć, co jest warunkiem dalszych starań o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW.
Niestosowanie się do postanowień powyższego REGULAMINU może spowodować skreślenie z listy członków klubu.

Zarząd Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Płocki Klub Karate Kyokushin działając z poszanowaniem prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016). Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:
• Administratorem Danych Osobowych jest Płocki Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa
12a/68, tel. 601 660 458, e-mail: janamzurkiewicz@wp.pl.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych we Włocławskim Klubie Karate Kyokushin stanowi: Zgoda,
obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.
• W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
• W przypadku realizacji programów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim PKKK
jest podmiotem przetwarzającym. Płocki Klub Karate Kyokushinkai wypełnia swoje obowiązki wyłącznie
na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora
Danych Osobowych danego programu.
Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną PKKK. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były
przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai

