DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nazwisko: ________________________________________________________________________
Imiona: __________________________________________________________________________
Data i miejsce urodzenia: _________________________________________________________
Adres zamieszkania: _____________________________________________________________
Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ja,
niżej
podpisany
________________________________________
oświadczam,
iż wstępując w poczet członków klubu zobowiązuję się do:
 Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz klubu,
 Udziału w realizacji statutowych celów i zadań klubu,
 Regularnego opłacania składki członkowskiej,
 Godnego reprezentowania klubu oraz zachowania godnego karateki.

podpis
* Wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka w klubie oraz udział w zajęciach
karate tradycyjnego i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.

data i podpis rodziców lub opiekunów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych /
danych osobowych mojego dziecka zawartych w powyższej deklaracji, przez Karate
Klub Pruszków, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 na
potrzeby realizacji celów statutowych KKP. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz.883 z póź. zm.)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka (w tym zdjęć i nagrań video) w publikacjach o charakterze informacyjnym
i promocyjnym związanym z działalnością statutową klubu.

Podpis członka klubu / Rodzica lub Prawnego Opiekuna dziecka będącego członkiem klubu*

KARATE KLUB PRUSZKÓW
05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
Internet: www.karate.pruszkow.pl; www.facebook.com/KarateKlubPruszkow
e-mail: biuro@karate.pruszkow.pl;

Pruszków, dn. ..............................

.....................................
za Zarząd

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
1. Osoba wstępująca do klubu składa pisemną deklarację, wnosi opłatę wpisową
oraz zobowiązuje się do regularnego opłacania składki członkowskiej.
2. Składka członkowska w klubie wynosi 100 zł (80 zł jeśli jesteś Rodzicem dziecka
będącego członkiem klubu lub gdy jesteś 3 lub kolejną osobą z rodzeństwa
ćwiczącą w klubie) i powinna być wpłacona na konto lub do kasy klubu do 15
każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Składka jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu.
4. Składka w żadnym wypadku nie jest opłatą za treningi!
5. Składka jest pobierana od członków klubu w okresie od września do czerwca
tj. w okresie roku szkolnego
6. Wpływające do klubu składki rejestrowane są kolejno przez 10 miesięcy roku
szkolnego.
7. W ramach składki mogą Państwo korzystać ze wszystkich proponowanych przez
klub zajęć, nie tylko w wybranej przez Państwa szkole.
8. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem
stowarzyszenia a nie określonej grupy treningowej, dlatego też wysokość składki
nie ulega zmianie w wypadku uczestniczenia dodatkowo w treningach innej
grupy czy nie uczestniczenie w treningach w ogóle.
9. Zgodnie ze statutem, osoba nie opłacająca składki przez 3 kolejne miesiące, po
wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu zostaje skreślona z listy członków
klubu.
10. Ponowne wpisanie na listę członków związane jest koniecznością uregulowania
należności składkowych za okres członkostwa oraz z wpłaceniem dodatkowej
opłaty rejestracyjnej w wysokości 40 zł.
11. W wyjątkowych, losowych sytuacjach tj. choroba (potwierdzona przez lekarza),
trwających ponad miesiąc, można zwrócić się pisemnie do Zarządu klubu
o zawieszenie członkostwa i zwolnienie z opłacania składki za ten okres.
Nie powiadomienie władz klubu o zaistniałej sytuacji skutkuje koniecznością
opłacenia składki.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem opłacania składek
członkowskich w KK Pruszków i akceptuję jego postanowienia.

Podpis członka klubu / Rodzica lub Prawnego Opiekuna dziecka będącego członkiem klubu*

* Dotyczy osób niepełnoletnich

