
                 DEKLARACJA UDZIAŁU  

W ZAJĘCIACH OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA KTS POWER DANCE W
KLUBIE 

AGORA-SM POJEZIERZE.

Klub Tańca Sportowego „Power Dance” jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej. W ramach swoje działalności
prowadzi Klub „Agora – SM Pojezierze”.

Pełnoletni uczestnicy zajęć lub rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników mają obowiązek do
zapoznania się, podpisania i złożenia deklaracji.

  WYPEŁNIJ  DRUKOWANYMI  LITERAMI

DANE  UCZESTNIKA  ZAJĘĆ

IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO
(rodzica / opiekuna)

NR. TELEFONU

E-MAIL

NAZWA ZAJĘĆ

SKŁADKA 

                                         Data :

                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna:

PROSZĘ  ZAZNACZYĆ  TAK   PRZY WSZYSTKICH  PONIŻSZYCH  POLACH

                                  Proszę o przyjęcie mnie do grona Członków – Uczestników KTS „Power Dance”

TAK               NIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem KTS „Power Dance” . Zrozumiałam /em  treść i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

TAK               NIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONIŻSZA ZGODA JEST NAM POTRZEBNA, ABYŚMY MOGLI PRZETWARZAĆ
 TWOJE DANE OSOBOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119, str. 1). Klauzula
informacyjna RODO znajduje się w biurze klubu.

        TAK             NIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PONIŻSZA ZGODA JEST NAM POTRZEBNA, ABYŚMY MOGLI  KONTAKTOWAĆ SIĘ Z TOBĄ
 (m. in. E-mail, sms, rozmowy głosowe).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji  handlowych za pomocą środków komunikacji  elektronicznej
zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz.
1204 z późn.zm.).

 TAK             NIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONIŻSZA ZGODA JEST NAM POTRZEBNA ABYŚMY MOGLI PROMOWAĆ NASZE DZIAŁANIA
M.IN. W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. ZDJĘCIA I FILMY MOGĄ BYĆ WYKONANE PODCZAS
ZAJĘĆ,  POKAZÓW,  SZKOLEŃ,  TURNIEJÓW TAŃCA,  OBOZÓW,  PÓŁKOLONII,  ZIMOWISK LUB
INNYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH KLUBU.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika wyłącznie dla celów promocyjnych (np. wydruk
ulotek/plakatów, publikacja w prasie, w telewizji czy w mediach elektronicznych) zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)
oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz.
83  z  późn.  Zm.).  Oświadczam,  że  zrzekam  się  dodatkowego  wynagrodzenia  z  powyższego  tytułu.
Informujemy  o  możliwości  zgłaszania  do  usunięcia  określonych  opublikowanych  materiałów
przedstawiających wizerunek uczestnika.

                                        Data :

                                         Czytelny podpis:



REGULAMIN:

1. Uczestnicy zajęć są automatycznie  członkami klubu i mają obowiązek opłacenia  składki członkowskiej do 
stowarzyszenia w wysokości 15zł za rok szkolny w dniu podpisania deklaracji.
2. Opłata za zajęcia jest miesięczna. Należy terminowo uiszczać odpłatności za każdy miesiąc zajęć.  Płatne  
z góry do 5-go każdego miesiąca wg. obowiązującego cennika. UWAGA!  W przypadku, gdy zajęcia odbywają 
się 2x w tygodniu udział w zajęciach 1x w tygodniu kosztuje 60zł. bez względu na rodzaj zajęć.
3. Krótkotrwałe nieobecności dziecka na zajęciach nie zwalniają z wnoszenia opłat i nie powodują 
zmniejszenia kwoty opłaty miesięcznej.
4. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych, zwolnienie z opłaty za zajęcia lub 
pomniejszenie odpłatności następuje na podstawie pisemnej prośby rodzica z podaniem przyczyny 
nieobecności.
5. Zajęcia przypadające na dni wolne i święta nie będą odrabiane.
6. W ramach zajęć: instruktor prowadzi treningi, przygotowuje muzykę do układów, opracowuje choreografię.   
7. Dziecko pozostaje pod opieką rodzica do momentu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu.
8. Podczas zajęć dziecko jest pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.
9. Szatnie służą do przebrania się na zajęcia. Są udostępniane uczestnikom zajęć 15 min. przed ich 
rozpoczęciem. 
10.Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w trakcie przyprowadzania  
i odprowadzania na zajęcia. 
11.Za szkody spowodowane  przez dzieci w Klubie Agora odpowiedzialność finansową ponoszą ich rodzice.
12.Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW.
13.Sekcje  Sportowe Klubu biorą udział w pokazach, turniejach i przeglądach. Zalecane jest uczestnictwo w 
dodatkowych warsztatach, szkoleniach i obozach wyjazdowych organizowanych przez stowarzyszenie.
14.Na  pokazy, turnieje i przeglądy deleguje klub.
15.Płatności mogą być dokonywane gotówką, kartą w kasie klubu lub na konto stowarzyszenia:

Klub Tańca Sportowego „Power Dance”, 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 45a 
 BNP PARIBAS 51234000096710246000000049
Wpłata na konto powinna zawierać: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę formy zajęć i miesiąc 
za jaki jest dokonywana wpłata.

16.Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie i ich rodziny wspólnie zamieszkujący, 
uprawnione są do skorzystania z 20% zniżki na formy prowadzone przez klub Agora-SM Pojezierze. 
17.Stowarzyszenie „Power Dance”- Klub „Agora-SM Pojezierze” zastrzega sobie prawo do odwołania/nie 
prowadzenia zajęć/ zamknięcia Klubu z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, Klubu lub instruktorów. W 
takim wypadku zwrot opłaty za zajęcia nie przysługuje.
18.Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zasad sanitarnych obowiązujących w KTS 
„Power Dance”

………………………………… ……………………………………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/ opiekuna


