DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W PTS JANOSIK W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PTS JANOSIK
SEKCJA: JUDO SPORTY WALKI / PŁYWANIE* DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
Imię i nazwisko..........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ….......................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................Pesel......................................
Szkoła..................................................................................................................................
Telefon opiekuna prawnego …............................................telefon dziecka …..................................
Adres e-mail uczestnika, członka rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli wyraża zgodę na przesyłanie
informacji klubowych),
CZYTELNIE ...............................................................................................................
Deklaruję przystąpienie siebie / mojego dziecka / podopiecznego prawnego*
….................................................................................................................................................
do PTS JANOSIK w Bielsku-Białej.
Rezygnację z członkostwa należy zgłosić wyłącznie w formie pisemnej zgodnie z §18 Statutu PTS Janosik
Deklaruję uczestnictwo siebie / mojego dziecka / podopiecznego prawnego*
….................................................................................................................................................
w zajęciach sekcji
JUDO SPORTY WALKI / PŁYWANIE * PTS Janosik
Opłata członkowska sekcyjna (proszę podkreślić właściwa opcję):
a.

JUDO SPORTY WALKI

b.

PŁYWANIE

110 zł

120 zł / 60 zł

..........................................................
Podpis rodzica

Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa dziecka w zajęciach
ruchowych i może ono uczestniczyć w treningach i zawodach wg ustalonego harmonogramu. Oświadczam również,
iż w razie nieszczęśliwego wypadku (urazu) w trakcie treningu biorę pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na umieszczanie podanych danych osobowych w zbiorze danych PTS Janosik, ich wykorzystywania
dla potrzeb PTS Janosik stosownie do art.24.ust 1pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.
U.133 poz 883). Akceptuję Regulamin PTS Janosik.
Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, które będą
opublikowane na stronie internetowej, kontach społecznościowych, komunikatach medialnych oraz materiałach
drukowanych TS Janosik

…...............................................................

…...................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

data i czytelny podpis uczestnika zajęć

Miesięczne opłaty członkowskie sekcyjne płatne do 10 dnia każdego miesiąca na konto
PTS JANOSIK, ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY 14 8140 0009 0014 5932 2000 0010
lub gotówką w sekretariacie Klubu. Informacja: 600 276 614 , 600 276 694
* niepotrzebne skreślić

Polityka prywatności RODO
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PTS JANOSIK z siedzibą ul. GRAŻYŃSKIEGO 40C 43300 BIELSKO-BIAŁA NIP : 5472143962 REGON:243024469
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową,
w szczególności: przyjęcia i realizacji zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez
samorządy, jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i
wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z
działalnością klubową
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub
w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą
udzieli na to zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne i ubezpieczeniowe, dostawcy, firmy
kurierskie i transportowe,podmioty podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe,
Polskie Związki Sportowe, tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji
kampanii marketingowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby PTS JANOSIK w dalszym ciągu przetwarzał Państwa dane osobowe,
prosimy niezwłocznie o informację .W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako
wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych
9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ch przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podpis...............................................

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
Ja, …......................................................................................................................................................
oświadczam, że moje dziecko* ….......................................................................................................
nr PESEL ….................................................................... jest / jestem* w dobrym stanie zdrowia i nie
posiada / m przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach ,zajęciach i imprezach sportowych
organizowanych przez Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe ''JANOSIK'' w Bielsku- Białej.
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w treningach, zajęciach i imprezach sportowych
organizowanych przez PTS ''JANOSIK'' w Bielsku-Białej.*
Jestem świadomy/a ,że udział w treningach ,zajęciach, imprezach sportowych i zawodach wiąże
się z niebezpieczeństwem ,akceptuję ryzyko ewentualnego wypadku i nie będę wnosił/a
jakichkolwiek roszczeń z nim związanych wobec stowarzyszenia Podbeskidzkie Towarzystwo
Sportowe ''JANOSIK'' w Bielsku-Białej.
Jednoczenie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba
zaistnieje.*

Bielsko- Biała, dnia............................

Podpis...............................................

Oświadczam, że moje dziecko........................................................................................
posiada/nie posiada ubezpieczenia w zakresie sportu.*
1. Jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem mojego dziecka przez PTS Janosik w ramach grupowej polisy
klubowej (ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000zł)
2. Nie jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem mojego dziecka przez PTS Janosik w ramach grupowej polisy
klubowej (ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000zł)

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna ….................................Data...............................Podpis......................................

*niepotrzebne skreślić / skreślić w przypadku wypełniania własnego zgłoszeń

REGULAMIN
OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
PTS JANOSIK
1.

Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu.

Zgodnie

z punktem 1 Regulaminu Klubu każdy członek klubu powinien opłacać składki członkowskie wg niżej
ustalonych zasad.
2.

Wysokość składki członkowskiej zwyczajnej zależy od ilości treningów i sekcji

SPORTY WALKI JUDO – 110 zł / miesięcznie BO* od 1.09.2018 do 30.06.2019
SEKCJA PŁYWACKA – 120 zł / miesięcznie (2 x w tygodniu ) od 1.09.2018 do 30.06.2019
SEKCJA PŁYWACKA – 60 zł / miesięcznie (1 x w tygodniu ) od 1.09.2018 do 30.06.2019
3.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA WAKACYJNA 30 zł dla osób nie trenujących w okresie

1.07.2019 do 31.08.2019
4.

Istnieje możliwość obniżenia składki członkowskiej do kwoty 30 zł dla osób nie trenujących pod

warunkiem zgłoszenia/prośby w formie pisemnej do Zarządu PTS Janosik w miesiącu poprzedzającym
absencję na treningach.
5.

Dla osób szczególnie udzielających się w pracy dla stowarzyszenia i tych osiągających wysokie

wyniki sportowe uchwala się składkę członkowską w kwocie .30 zł . Taką decyzję podejmuje Zarząd PTS
Janosik. Wnioski można składać w sekretariacie klubu.
6.

Za wybitne wyniki sportowe oraz pracę na rzecz stowarzyszenia uchwala się składkę członkowską

w kwocie 10 zł
7.

Wpisowe dla nowych członków płatne jednorazowo w wysokości 50zł

8.

Opłata roczna płatna jednorazowo dla obecnych członków wynosi 35 zł

9.
10.

Składka powinna być opłacona do 10 – go każdego miesiąca z góry.
Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia. Opłacanie składek członkowskich jest
potwierdzeniem członkostwa i przynależności do klubu.

11.

Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę: pierwsze dziecko opłaca składkę
członkowską w wysokości 100% , każde następne w wysokości 50%.

12.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 do odwołania.

Miesięczne opłaty sekcyjne płatne do 10 dnia każdego miesiąca na konto
PTS JANOSIK, ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY
14 8140 0009 0014 5932 2000 0010
lub gotówką w sekretariacie Klubu.
Informacja 600 276 614, 600 276 694

biuro@ptsjanosik.pl, www.ptsjanosik.pl

BO* bez ograniczeń ilościowych w swoich grupach wiekowyc

PODBESKIDZKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE JANOSIK
ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 600 276 614 , 600 276 694
http://ptsjanosik.pl/
https://www.facebook.com/PTSJanosik/
ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY 14 8140 0009 0014 5932 2000 0010

