
                               Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Sekai 
                                         Ul. Św. Wincentego 89/88 03-291 Warszawa 
                                                 tel: 608 398 398 
                                                 www.karatewarszawa.pl 
 

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
 

imię i nazwisko uczestnika zajęć…………………………………………………………… 
 

data  urodzenia……………………………. 
                                                   /  DD  ,  MM  ,  RRRR  /                                                        

 

tel. ……………………….. e-mail……………………………………………………………. 
 

Przedszkole nr 431 

sekcja: SEKAI Kids 
 

1. Deklaruję przystąpienie do UKS Karate Kyokushin SEKAI, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 
zajęciach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub. 
2. Oświadczam że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. 
3. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku ubezpieczenia NNW 
4. Zgadzam się na publikowanie w Internecie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka z zawodów, treningów, 
obozów oraz pokazów. 
5. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach KARATE odbywających się na terenie  
    przedszkola nr 431 ul. Kartograficzna 6.  
6. Upoważniam instruktorów UKS SEKAI do odbioru mojego dziecka z sali przedszkolnej na salę gimnastyczną     
    oraz przyprowadzenie po zajęciach do sali przedszkolnej. 

 
 

....…..……..............................................        ......……………………………………… 
                                /data i miejscowość/                                             /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 
 

W imieniu zarządu UKS Karate Kyokushin SEKAI potwierdzam przyjęcie członka klubu 

 
 
 

     …..…….....................                                                     ................……... 
                      / data /                                                                                  /pieczęć i podpis członka zarządu UKS SEKAI/ 

Klauzula informacyjna dla Rodziców dzieci 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest UKS Karate Kyokushin SEKAI  

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. 

3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

5. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem 

dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

 

 

....…..……........................................        ......……………………………………… 
                                /data i miejscowość/                                             /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 



 
 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
& 1. 

Członkowie Klubu (zgodnie ze statutem Klubu) wpłacają następujące składki: 
1. Składka członkowska W – roczna składka za rok 2018/2019 w wysokości 0 zł/PRZEDSZKOLE NR 431/ 
2. Składka członkowska M – miesięczna składka członkowska w wysokości 0 zł/PRZEDSZKOLE NR 431/ 
3. Składka członkowska E – składka egzaminacyjna dotyczy karate. 
4. Składka członkowska S – składka specjalna dotyczy zakupu strojów sportowych, kimon, udział w seminariach, pokazów, 

opłat startowych. 
SEKCJE KARATE: 

1.   Karate grupa 1. – 0 zł. 
/ składka umożliwia uczęszczanie na treningi karate wg grafiku SEKCJA "SEKAI Kids" KLUBU UKS SEKAI/ 

2.   Karate grupa 2. – 90 zł 
/ składka umożliwia uczęszczanie na treningi karate 2 razy w tygodniu, jeden raz SEKCJA "SEKAI Kids" drugi raz w 

dowolnej sekcji UKS SEKAI/ 
3.   Karate grupa 3. – 100 zł 

/ składka umożliwia uczęszczanie na treningi karate 6 dni w tygodniu w dowolnej sekcji UKS SEKAI/ 
4.   Karate grupa 1, 2, 3 + Akrobatyka - 120 zł 

/ składka umożliwia uczęszczanie na treningi karate 6 dni w tygodniu w dowolnej sekcji UKS SEKAI 
oraz treningi akrobatyki w soboty na ul. Juranda ze Spychowa 10 / 

         SEKCJE AKROBATYKI: 
1.   Akrobatyka grupa 1. – 80 zł. 

/składka umożliwia uczęszczanie na treningi akrobatyki 1 raz w tygodniu w dowolnej sekcji UKS SEKAI / 
2.   Akrobatyka grupa 2. – 130 zł 

/ składka umożliwia uczęszczanie na treningi akrobatyki 2 razy w tygodniu  w dowolnej sekcji UKS SEKAI / 
  

Składka członkowska została uśredniona z uwzględnieniem przerw w pracy placówek oświatowych, w których nasz Klub 
prowadzi zajęcia. Są to przerwy świąteczne, święta państwowe i religijne oraz przerwy związane ze szkoleniem kadry 
instruktorskiej, bądź przerwy spowodowane udziałem, lub organizowaniem przez nasz Klub imprez sportowych. 
Nieobecność na treningach, bez względu na przyczynę, nie skutkuje obniżeniem wysokości składki członkowskiej.  
Okresowe przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej. 

& 2. 
Składka członkowska nie jest opłatą za korzystanie z usług, więc Klub nie wystawia faktury. Może wystawić notę 
obciążeniową z tytułu składek członkowskich. 

& 3. 
Rezygnacja z członkostwa. 

Rezygnacji z członkostwa można dokonać tylko w formie pisemnej, parafowanej przez obie strony. Złożenie rezygnacji 
skutkuje wykreśleniem uczestnika z rejestru członków Klubu i jednocześnie zwalnia rodzica opiekuna prawnego z obowiązku 
opłacania składki. Jeśli rezygnacja złożona jest do 5 dnia danego miesiąca zobowiązanie ustaje w miesiącu którego dotyczy 
rezygnacja. Jeśli rezygnacja złożona jest po 5 dniu danego miesiąca zobowiązanie ustaje w miesiącu następnym po miesiącu 
w którym złożona została deklaracja. 

& 4. 
Zobowiązanie opłacenia składek członkowskich i deklaracja członkowska są integralna całością. Zostały sporządzone w 
dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 
 

 
 
 

....…..……........................................                                     ...............……………………………………… 
                      /data i miejscowość/                                                                                             /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 


