MIEJSKI KLUB SPORTOWY
PIAST SZCZECIN

Deklaracja członkowska członka uczestnika

Nazwisko i imię dziecka ………...................................................................................................................
Data urodzenia …………………………………..…………………………………….……........
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego…………………………………………..……
E-mail……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………..…
Miejsce zajęć……………………………………………………………. godz. ………………

Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie wstępuję w poczet członków Miejskiego Klubu
Sportowego Piast Szczecin i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu (stanowiącego
załącznik do niniejszej deklaracji), statutu i zarządzeń władz klubu.

Oświadczam, że deklaruję opłacanie składki członkowskiej w wysokości:
140 zł (2 razy w tygodniu)/95 zł (1 raz w tygodniu) – właściwe zaznaczyć.
Szczecin, dnia ...............................

.......................................................

/podpis członka lub prawnych opiekunów/

Wszelkie informacje dotyczące zajęć i ich organizacji zamieszczane są na Facebookowym profilu
@SiatkowkaPiast
Regulamin uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Klubu Sportowego Piast Szczecin
- Zajęcia ruchowe z elementami piłki siatkowej odbywają się na obiektach znajdujących się w Szczecinie.
- Podopieczny uczestniczy w zajęciach pod nadzorem wykwalifikowanej kadry .
- Podopieczny ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym oraz zmiennym obuwiu.
- Osoby uczestniczące w zajęciach są podzielone na grupy szkoleniowe, podział grup jest związany z
wiekiem podopiecznych oraz ich umiejętnościami.
- Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca, dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu po 60
minut, o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie
pracują szkoły.

Zasady płatności
- Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określona jest uchwałą zarządu.
- W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata członkowska jest niższa o 5 zł za każde
dziecko (sł. pięć złotych).
- Składka członkowska płatna jest z góry za miesiąc, przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy klubu Bank Pekao 83 1240 3969 1111 0010 7550 1621
- Wpłata powinna zawierać w tytule imię i nazwisko podopiecznego, miesiąc oraz adres hali, w
której odbywają się zajęcia.
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- Brak opłaty członkowskiej w terminie uprawnia klub do niedopuszczenia podopiecznego do zajęć do
czasu jej uregulowania.
Oświadczenie o stanie zdrowia
- Niniejszym oświadczam, że zdrowie podopiecznego umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach będących
przedmiotem niniejszego regulaminu.
- Opiekun prawny zobowiązany jest do kontroli stanu zdrowia podopiecznego przez lekarza w celu
weryfikacji oświadczenia złożonego powyżej oraz dokonywania sprawdzeń kontrolnych stanu zdrowia
podopiecznego raz na 6 miesięcy.
- Oświadczam również, że jestem świadom ryzyka jakie wiąże się z uprawianiem tej dyscypliny sportu oraz,
że dziecko uczestniczy w zajęciach tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność.
Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości,
zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku
osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich opiekunowie prawni.
Szczecin, dnia………………………………

……………………………………...
/podpis członka lub prawnych opiekunów/

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin, ul. Szczecińska
21C/2, 71-786 Szczecin wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin
2. Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem
http://www.piastszczecin.pl/index.php/kontakt
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą
udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych
na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu
oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna pod adresem: http://www.piastszczecin.pl/rodo
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/-am się z klauzula informacyjną oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w zakresie wskazanym powyżej.
……………………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media
społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,
poz. 1204, z późn. zm.)
……………………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę do wykorzystania wizerunku podopiecznego utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo
podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych do celów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez
klub, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z
późn. zm.)
……………………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna)
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OBOWIĄZUJĄCE ZASADY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS CoV-2
1. Na zajęcia organizowane przez MKS Piast Szczecin może uczęszczać wyłącznie uczestnik
zdrowy, bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból
mięśni, brzucha, głowy, biegunka, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko z zajęć sportowych powinien być
wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Obowiązuje zakaz wejścia rodziców/opiekunów
prawnych na teren szkoły/obiektu sportowego. W przypadku możliwości wejścia do obiektu
sportowego (na teren szkoły) , przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu
dezynfekującego oraz posiadać ochronę nosa i ust.
3. Na zajęcia należy przybyć punktualnie. Trener odbierać będzie dzieci przed zajęciami przed
wejściem na placówkę i odprowadzać będzie dzieci w to samo miejsce po zajęciach. Uczestnicy
spóźnieni nie będą mieli możliwości udziału w zajęciach.
4. Przed wejściem na salę gimnastyczną uczestnicy dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem dezynfekcyjnym.
5. Podczas zajęć sportowych uczestnicy korzystać będą tylko z tych sprzętów, które mogą być
poddawane codziennej dezynfekcji.
6. W częściach wspólnych, ogólnodostępnych uczestnicy zajęć poruszają się w maseczkach, starając
się utrzymać dystans społeczny 1,5 od innych uczestników zajęć.
7. W trakcie zajęć, uczestnicy ćwiczą bez maseczek.
8. Przed i po zajęciach uczestnicy myją lub dezynfekują ręce zachowując dystans 1,5 m.
Przyprowadzenie dziecka na zajęcia sportowe organizowane przez MKS Piast Szczecin jest równoznaczne
z oświadczeniem, że:
 u dziecka nie zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
 dziecko w okresie ostatnich 10 dni nie miało kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
 dziecko i nikt z domowników dziecka nie jest poddany kwarantannie,
 nikt z domowników dziecka nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej
kwarantannie,
 u nikogo z ww. osób nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności
– trudności w nabraniu powietrza.
Oświadczam, że jestem świadoma/y, że nie ma gwarancji, iż udział w zajęciach organizowanych przez
MKS Piast Szczecin nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia
choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do
ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem w miejscu prowadzenia zajęć
przez MKS Piast Szczecin nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec MKS Piast Szczecin.
Zobowiązuję się powiadomić MKS Piast o potwierdzonym zakażeniu dziecka lub domowników dziecka
wirusem SARS CoV-2.
……………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)
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