DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJ CIACH AKROBATYKI SPORTOWEJ,
SKOKACH NA TRAMPOLINIE I CIEŻCE
STOWARZYSZENIA AKRO WE WROCŁAWIU
I.

DANE DZIECKA / UCZESTNIKA ZAJ Ć
………………………………………..
Imi i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

………………………………………..

……………….……………………….……………………

PESEL

Adres zamieszkania

…………………….……...……………………..

…………………..…………….……………………

………………………………..……………………..

……………………….…… ………………………….

Adres e-mail do rodziców/opiekunów

Numery telefonu do mamy / taty /opiekuna

Imi , nazwisko mamy (opiekunki)

II.

………………………….……………………………

Imi , nazwisko taty (opiekuna)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Wyrażam zgod na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego wymienionego w pkt. I w zaj ciach prowadzonych przez
Stowarzyszenie AKRO we Wrocławiu.

………………………………………..
Data i miejsce

……………..…………….…

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

III. O WIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego wymienionego w pkt. I pozwala na uczestnictwo
w zaj ciach/treningach akrobatyki sportowej, skoków na trampolinie i ścieżce. Nie są mi znane jakiekolwiek
przeciwskazania do uprawiania przez ww. dziecko/podopiecznego tych dyscyplin sportu.

………………………………………..
Data i miejsce

……………..…………….…

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

IV. ZGODA NA POMOC I ASEKURACJ

Pomoc i asekuracja polega na bezpośrednim działaniu lub współdziałaniu trenera, instruktora lub opiekuna
z uczestnikiem zaj ć w czasie wykonywania określonych ćwiczeń i układów. Jest ona nieodzownym elementem podczas
nauki akrobatyki sportowej i skoków na ścieżce, i polega na stosowaniu różnych form i metod mających na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestnika zaj ć, a także podczas wprowadzania nowych, trudnych
elementów akrobatycznych.

Wyrażam zgod na pomoc i asekuracj mojego dziecka/podopiecznego wymienionego w pkt. I podczas zaj ć, przez
trenera, instruktora lub opiekuna.

………………………………………..
Data i miejsce

……………..…………….…

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

V. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA/PODOPIECZNEGO
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgod na bezterminowe i nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdj ć oraz
nagrań video wizerunku mojego dziecka/podopiecznego wymienionego w pkt. I, wykonanych podczas zaj ć, treningów,
obozów oraz zawodów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji oraz reklamy
Stowarzyszenia AKRO oraz akrobatyki sportowej, skoków na trampolinie i ścieżce.

Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdj ć i nagrań z wizerunkiem mojego
dziecka/podopiecznego w materiałach promocyjnych publikowanych na stronach internetowych, jak i również poprzez
ogólnodost pne środki masowego przekazu.

………………………………………..

……………..…………….…

Data i miejsce

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

VI. O WIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 i 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2005 r.,
poz. 2135, z późn. zm.) wyrażam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez
Stowarzyszenie AKRO. Oświadczam, że wszelkie dane podaj dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y)
o prawie dost pu do treści tych danych i ich poprawiania.

………………………………………..
Data i miejsce

……………..…………….…

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

VII. REGULAMI ZAJ Ć
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Stowarzyszenie AKRO udost pnia sal gimnastyczną zgodnie z zatwierdzonym grafikiem grup treningowych.
Zaj cia odbywają si pod nadzorem trenera, instruktora według programu na określonych przyrządach
specjalistycznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obowiązuje uczestników przestrzeganie dyscypliny i ścisłe
stosowanie si do wskazówek prowadzącego trening, wcze niejsze wyj cie z zaj ć wyłącznie po zgłoszeniu
rodzica.
Obowiązuje przestrzeganie punktualności wejścia i wyjścia grupy, zabronione jest wchodzenie na urządzenia i obiekty
oraz na teren zajezdni tramwajowej poza bezpośrednią drogą na sal .
Przed treningiem należy obowiązkowo zdjąć wszystkie ozdoby: bransoletki, łańcuszki, kolczyki, klipsy, pierścionki
i inne precjoza, skoki na batucie mogą odbywać si wyłącznie w skarpetach lub baletkach gimnastycznych. Nie wolno
wnosić butelek, telefonów itp. na stanowiska treningowe!
Przyrządy gimnastyczne i stanowiska treningowe należy po zaj ciach pozostawić w ustalonym porządku.
Obowiązuje wypełnienie DRUKU DEKLARACJI (w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanej przez rodziców
lub opiekunów prawnych).
Do 7 dnia każdego miesiąca obowiązuje dokonanie opłaty za trening na konto Stowarzyszenia AKRO jw. W tytule
wpłaty należy wpisać „Imi Nazwisko ćwiczącego – miesiąc (inicjały trenera - grupy)”
Opłata MIESI CZNA za zaj cia wynosi 165 zł, a za drugie i kolejne dziecko z rodziny 110 zł.
Zaj cia sobotnie, wyjazdy na basen, lodowisko, zawody itp. podlegają osobnej opłacie wg specyfikacji kosztów.
Indywidualne zaj cia dorosłych 20 zł za trening albo ryczałt miesi czny w grupie rekreacyjnej 100 zł/os.
Zawodnicy zaawansowani, wyróżniający si wynikami sportowymi mogą być premiowani zwolnieniem z cz ści lub
całości opłaty oraz przyznaniem stypendium.
W przypadku trudności finansowych należy wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z pisemnym wnioskiem o odroczenie
opłaty.
W przypadku nieobecności opłata nie podlega obniżeniu, zwrotowi ani przeksi gowaniu na nast pny miesiąc/inny
okres.
Ilość miejsc na zaj ciach jest ograniczona, dlatego w przypadku rezygnacji z uczestnictwa zobowiązuje si rodzica lub
opiekuna do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie trenera, instruktora prowadzącego. Brak informacji,
nieobecność i nieopłacenie kolejnego miesiąca zaj ć powoduje uznanie, że uczestnik zrezygnował z zaj ć i zwolnił
miejsce innej osobie.
Ilość zaj ć w poszczególnych miesiącach może różnić si , natomiast opłaty miesi czne są uśrednione i stałe. Nauka
trwa w sposób ciągły od września do czerwca, dlatego nie ma możliwości wybierania, w których miesiącach dziecko
b dzie uczestniczyć w zaj ciach, a w których nie.
W sytuacjach, gdy z winy trenera, trening nie odb dzie si (nie dotyczy zawodów) to zostanie wyznaczony termin
zast pczy.
Uczestnik zaj ć, a w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za zniszczone przez uczestnika mienie w obiekcie sportowym, w którym prowadzone są zaj cia.
Na sali sportowej obowiązuje odpowiedni strój sportowy tj. elastyczny strój gimnastyczny lub koszulka z krótkim
r kawem, spodenki/leginsy. Dla bezpieczeństwa i higieny zaleca si skórzane baletki, dopuszcza si skarpetki
antypoślizgowe lub ćwiczenie na boso (z wyjątkiem ćwiczeń na batucie). Nie można ćwiczyć w trampkach, obuwiu
z twardą podeszwą, w luźnych spodniach, spódniczkach, jeansach itp.

Wrocław, dnia 03.11.2017 r. w imieniu Zarządu Prezes Stowarzyszenia AKRO - Barbara Cygan
Oświadczam, że zapoznałam(em) si z regulaminem zaj ć Stowarzyszenia AKRO.

………………………………………..
Data i miejsce

……………..…………….…

……………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów / uczestnika

