
                               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  /                                                        

 

adres zamieszkania ul………………………………………………….... nr……………… 
 

kod…………………… miejscowość………………………………………………………… 
 

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

 
sekcja: .................................................................................................. 

 

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 na stronie www.karatewarszawa.pl oraz na Facebook zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka z 
zawodów, treningów, obozów oraz pokazów. 

 
 
 

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

 

 
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 UKS Karate Kyokushin SEKAI 
OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020 w UKS Karate Kyokushin SEKAI 

 
Członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin SEKAI, zwanym dalej klubem 
może zostać każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna 
ustawowego. 
 
 Aby zostać członkiem klubu należy: 

- zarejestrować się na internetowej platformie która znajduje sie pod adresem 
www.kartewarszawa.pl, 
- wypełnić deklarację członkowską, 
- podpisać regulamin klubu,  
- podpisać regulamin opłacania składek członkowskich,  
- uiścić miesięczną składkę członkowską, 
- dokonywać okresowych badań lekarskich. 
Członek UKS SEKAI zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

• Wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach. 

• Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu oraz przestrzegać ogólnie przyjętych 
norm dobrego zachowania.  

• Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiadają ich 
opiekunowie. 

• Osoby korzystające z wyposażenia klubu powinny dokonać wstępnej kontroli urządzeń i 
zgłaszać ich ewentualne usterki instruktorom lub pracownikom klubu. 

• Przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu i wyposażenia klubu należy zapoznać się z 
instrukcjami ich użytkowania – sale gimnastyczne, siłownia – instrukcje te winny być 
przestrzegane. 

• Na salach treningowych obowiązują karate - gi (ewentualnie strój sportowy), ćwiczymy na 
boso. 

• Klubowi przysługuje prawo rozwiązania danych zajęć lub zmiany prowadzenia danych zajęć 
grupy po wcześniejszym powiadomieniu Członków przez umieszczenie ogłoszenia na 
stronie www.karatewarszawa.pl. 

• Zabrania się spożywania posiłków na salach treningowych. 
 

Zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 

 
1. Wprowadzenie poniższych dodatkowych zabezpieczeń ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia 

dzieci i młodzieży podczas treningów. 
2. Rodzice i uczestnicy treningów są zobowiązani stosować się do aktualnie obowiązujących 

wytycznych GIS, MZ i MEN. 
3. Uczestnicy treningów są zdrowi w dniu treningu, nie posiadają objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni. Są przygotowani do przestrzegania wzmożonych 
zasad higieny i mają obowiązek stosowania ich: regularne mycie rąk wodą i mydłem 
dezynfekowania rąk zgodnie instrukcją, w przypadku kiedy wymaga tego sytuacja, stosują osłony 
nosa i ust; 

4. Rodzice udostępniają trenerowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 
Osoby odprowadzające dziecko na trening są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych w okresie 10 dni przed treningiem. 
 

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

 



                  REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  KARATE / AKROBATYKA 
OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020 w UKS Karate Kyokushin SEKAI 

 
Miesięczne składki członkowskie: 
grupy szkoleniowe: 
40 zł   -  wpisowa roczna składka członkowska ( składka wpisowa roczna zniesiona od 1.09.2020 ) 
80 zł   - trenujące jeden raz w tygodniu  
140 zł - trenujące dwa lub trzy razy w tygodniu * 
170 zł - trenujące trzy i więcej razy w tygodniu w dowolnych sekcjach oraz sobotnie zajęcia z akrobatyki  
              Juranda ze Spychowa10,  
200 zł - trenujące trzy i więcej razy w tygodniu w dowolnych sekcjach oraz sobotnie zajęcia z akrobatyki  
              Juranda ze Spychowa10, osoby trenujące za pomocą sieci internetowej na platformie zoom 
 

*dwa treningi KARATE w tygodniu trzeci trening KUMITE sobota godz. 9.00-10.00 ul. Juranda ze Spychowa 10 w ramach 
składki członkowskiej  140 zł 
 

grupy w przedszkolach: 
50 zł   trenujące jeden raz w tygodniu 
100 zł trenujące dwa razy w tygodniu 
partnerzy UKS SEKAI: 
50 zł - składka dla posiadaczy kart partnerskich UKS SEKAI 
egzaminy: 
70 zł   -  składka egzaminacyjna 
on-line: 
100 zł – osoby trenujące za pomocą sieci internetowej na platformie zoom jeden lub dwa razy w tygodniu 
zawieszenie treningów: 
40 zł   - składka miesięczna rezerwująca miejsce ( dla osób zawieszających treningi na miesiąc lub więcej ) 

 

Wpłaty dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca.  
Dla każdego z rodzeństwa 10 zł zniżki w każdej grupie. 
Na profilu rodzica znajduje się numer konta bankowego przypisany do danej grupy szkoleniowej. 

 

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka 
/w tytule wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka bez żadnych dopisków typu za zajęcia itp./ 

Składka członkowska nie jest opłatą za korzystanie z usług, więc Klub nie wystawia faktury. Może wystawić notę obciążeniową z 

tytułu składek członkowskich. 
 

Składka członkowska została uśredniona i jest równa przez 10 miesięcy od września do czerwca z uwzględnieniem przerw w 

pracy placówek oświatowych, w których nasz Klub prowadzi zajęcia. Są to: ferie zimowe, przerwy świąteczne, święta państwowe 

i religijne oraz przerwy związane ze szkoleniem kadry instruktorskiej, bądź przerwy spowodowane udziałem lub organizowaniem 

przez nasz Klub imprez sportowych. Miesiące lipiec i sierpień są miesiącami bez składki członkowskiej.  

 

Nieobecność na treningach, bez względu na przyczynę, nie skutkuje obniżeniem wysokości składki członkowskiej.  Okresowe 

przerwy w szkoleniu nie mają wpływu na wysokość składki miesięcznej. 

 

W przypadku odwołania treningu z powodu nieobecności trenera (choroba, wyjazd na zawody, zgrupowanie, seminarium) 
członek klubu ma zawsze prawo do odrobienia zajęć w innej sekcji. 
 
Każdy członek Klubu ma prawo do odrobienia treningu w przypadku swojej nieobecności w dowolnej placówce UKS SEKAI. 
 
Podczas nieobecności na zajęciach przez cały miesiąc składka rezerwująca miejsce wynosi 40zł. 
 
Rezygnacji z członkostwa można dokonać tylko w formie pisemnej np. e-mail klubkaratesekai@gmail.com, 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. 

 
 

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

 


