PKS VICTORIA ZERZEŃ
Deklaracja członkowska uczestnika zajęć
DANE RODZICA lub OPIEKUNA PRAWNEGO:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (ulica, numer, kod
pocztowy, miejscowość)
Numer telefonu
Adres e-mail
DANE DZIECKA – UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Nazwa i adres szkoły/przedszkola

Oświadczenia:
WYRAŻAM ZGODĘ NA:
✓

udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez PKS Victoria Zerzeń oraz zobowiązuję się do
informowania o wszelkich okolicznościach wpływających na obecność na zajęciach

✓

miesięczną opłatę członkowską w okresie od sierpnia do czerwca włącznie, płatną do 10 dnia każdego miesiąca na
konto PKS Victoria Zerzeń

✓

dostarczenie i regularne wykonywanie badań lekarskich dziecku. W okresie gdy dziecko nie posiada ważnych
badań lekarskich biorę na siebie odpowiedzialność za jego stan zdrowia oświadczając tym samym, że nie ma
żadnych przeciwskazań żeby uczestniczyło w zajęciach sportowych organizowanych przez PKS Victoria Zerzeń oraz
że ważne zaświadczenie od lekarza dostarczę w ciągu 30 dni

✓

bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego podopiecznego w celach marketingowych klubu

✓

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do celów statutowych klubu PKS Victoria
Zerzeń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

✓

na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez PKS Victoria Zerzeń

✓

oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje postanowienia regulaminu PKS Victoria Zerzeń stanowiącego załącznik
nr 1 do deklaracji

……………………………………………..

....…………………………………..………………………………………….

(podpis opiekuna prawnego)

(podpis osób uprawnionych przez PKS Victoria Zerzeń)

PKS VICTORIA ZERZEŃ
UL.TRAKT LUBELSKI 157
04-766 WARSZAWA
NIP: 9521205028
KONTO PKO B.P. : 25 1020 1127 0000 1502 0085 4364
791-762-211, victoriazerzen@gmail.com
VICTORIA.WAW.PL

REGULAMIN
ZAPISY
Warunkiem zapisania się do klubu jest:
✓ Przyniesienie podpisanej deklaracji członkowskiej
✓ Przyniesienie podpisanego regulaminu klubu
✓ Przyniesienie deklaracji gry amatora
✓ Wpłacenie na konto klubu opłaty członkowskiej
Wszystkie powyższe dokumenty można pobrać ze strony http://victoria.waw.pl/zapisy/
Następnie rodzic zobowiązany jest do:
✓ W terminie 30 dni od pierwszego treningu dostarczenia oświadczenia lekarskiego mówiącego, że
dziecko jest zdolne do uczestnictwa w zajęciach sportowych. W przypadku nie dostarczenia badań
Trener prowadzący drużynę zobowiązany jest do poinformowania rodzica, że dziecko nie zostanie
wpuszczone na kolejny trening.
✓ Zakupu obowiązującego sprzętu treningowego klubu

PŁATNOŚCI
W klubie obowiązują następujące opłaty:
✓ Składka członkowska płatna do 10 dnia miesiąca w kwocie ustalanej uchwałą Zarządu, przy czym:
o

Składka członkowska nie jest opłatą za treningi.

o

Nieobecność zawodnika w danym miesiącu na treningach upoważnia do zwolnienia ze
składki po napisaniu przez rodzica stosownego maila na adres victoriazerzen@gmail.com.
W przypadku, kiedy dziecko uczestniczyło w danym miesiącu w jakichkolwiek zajęciach
zwolnienie ze składki członkowskiej nie jest możliwe.

✓ Opłata zimowa płatna do 1 listopada w kwocie ustalanej uchwałą Zarządu - jest to jednorazowa
opłata wynikająca z wysokich kosztów najmu obiektów w okresie zimowym
✓ Inne koszty wynikające z funkcjonowania klubu i drużyny do których należą:
o

Koszt obozu sportowego

o

Koszt zakupu sprzętu treningowego lub dodatkowych gadżetów

o

Koszt wykonania badań sportowych

o

Koszt udziału w ligach/turniejach komercyjnych

o

Koszt treningów indywidualnych

o

Koszt dodatkowych treningów wakacyjnych

W przypadku 30 dniowego opóźnienia w płatnościach Trener zobowiązany jest do poinformowania
rodzica, że dziecko nie zostanie wpuszczone na kolejny trening.
W przypadku problemów finansowych rodzic może złożyć wniosek o przesunięcie w czasie danej opłaty,
proponując termin rozliczenia, przy czym klub ma prawo taki wniosek odrzucić.

Załącznik 1

TRENINGI I MECZE
W klubie obowiązują następujące zasady dotyczące treningów i meczów:
✓ Liczba i długość treningów ustalana jest przez Zarząd i zależy od kategorii wiekowej, planu
szkolenia i okresu w którym znajduje się drużyna.
✓ Treningi odbywają się w okresie od sierpnia do czerwca. W lipcu zajęcia mają charakter
dodatkowy - uczestniczą w nich zapisani zawodnicy.
✓ W dni świąteczne, w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem oraz w
trakcie obozów sportowych treningi nie są prowadzone – wyjątek może stanowić
przeprowadzenie dodatkowej jednostki z inicjatywy Trenera
✓ W okresie ferii zimowych obowiązywać może tymczasowy harmonogram
✓ Odwołanie treningu (bez odrabiania) może nastąpić w przypadku:
o

Rozporządzeń Rządu dotyczących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

o

Zdarzenia losowego niezależnego od klubu (obowiązku kwarantanny danej drużyny,
awarie itp.)

o

Niekorzystnych warunków pogodowych zagrażających zdrowiu uczestników

✓ W przypadku nagłego odwołania zajęć przez Trenera na skutek choroby czy zdarzenia losowego
uniemożliwiającego dotarcie na trening jest on zobowiązany do odrobienia zajęć w innym
terminie
✓ Udział w meczach zależny jest od decyzji Trenera podjętych na podstawie umiejętności,
zachowania, frekwencji i innych określonych przez niego kryteriów
✓ Udział w meczach jest obowiązkowy
Obowiązki rodzica i zawodnika:
✓ W przypadku nieobecności na zajęciach rodzic ma obowiązek poinformowania Trenera
✓ Na zajęcia przyjeżdżamy przynajmniej 10 minut wcześniej
✓ Podczas treningu zawodnicy mają obowiązek ćwiczyć w strojach treningowych klubu:
o

Niebieska koszulka, czarne spodenki, niebieskie getry

o

Niebieski dres/ortalion gdy jest chłodno

✓ Zawodnicy na trening przychodzą z:
o

Wodą – obowiązkowo trzeba się nawadniać podczas zajęć

o

Ochraniaczami założonymi pod getry

o

Własną piłką w rozmiarze określonym przez Trenera odpowiednim do danej kategorii
wiekowej

✓ W przypadku niestosowanego zachowania (wulgaryzmów, agresji, przeszkadzania) Trener ma
prawo posadzenia danego zawodnika na ławce lub zadzwonienia po rodzica w celu jak
najszybszego odebrania dziecka z zajęć.
Zachowanie rodziców:
✓ Rodzice podczas treningów i meczów mają obowiązek zajmowania określonych przez zarządcę
obiektu lub Trenera miejsc
✓ Rodzice nie podpowiadają zawodnikom podczas meczów i treningów
✓ W przypadku nieodpowiedniego zachowania rodzica wpływającego negatywnie na wizerunek
klubu Zarząd ma prawo wypisania danego uczestnika zajęć

Załącznik 1

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
W celu wypisania się z klubu należy przesłać oficjalnego maila oraz rozliczyć się ze wszystkich zaległości:
✓ uregulować składkę członkowską za ostatni miesiąc w którym dziecko uczestniczyło w zajęciach
✓ uregulować opłatę zimową jeżeli dziecko uczestniczyło w zajęciach obejmujących ten okres
✓ zdać sprzęt klubowy, który został wypożyczony

PKS VICTORIA ZERZEŃ
UL.TRAKT LUBELSKI 157
04-766 WARSZAWA
NIP: 9521205028
KONTO PKO B.P. : 25 1020 1127 0000 1502 0085 4364
791-762-211, victoriazerzen@gmail.com
VICTORIA.WAW.PL
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