
 Data, Podpis Opiekuna/Rodzica………………………………………….. 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Treningi karate odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w dni nauki szkolnej – o wszelkich zmianach i 

odwołanych zajęciach będzie informował instruktor z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Informacje organizacyjne będą wysyłane na adres mailowy podany przez Państwa poniżej, w formie KOMUNIKATÓW  

3. Na zajęciach obowiązuje strój do Karate (KarateGI) z naszywką organizacyjną lub strój gimnastyczny(pierwszy miesiąc) 

4. Dzieci przyprowadzane i odbierane z zajęć są przez rodziców (opiekunów). Opiekę i odpowiedzialność za dziecko przed 

i bezpośrednio po zajęciach ponosi rodzic(opiekun). Rodzic jest zobowiązany powiadomić wcześniej instruktora w 

przypadku gdy nie jest wstanie odebrać dziecka na czas. Instruktor sprawuje opiekę nad dziećmi tylko podczas zajęć. 

5. Członek stowarzyszenia opłaca składkę roczną na rok kalendarzowy w wysokości 50 zł i w zamian otrzymuje legitymacje 

potwierdzającą przynależność do  POLSKIEJ UNII SHORIN – RYU KARATE KOBUDO. Legitymacja jest niezbędna do 

przystąpienia do egzaminów uczniowskich, udziału  w zawodach i innych przedsięwzięciach związanych z organizacją. 

6. Koszt zajęć miesięcznie wynosi 140 zł jako składka członkowska za treningi 2 x w tygodniu    [ ]       (proszę  

7. Koszt zajęć miesięcznie wynosi 100 zł jako składka członkowska za treningi 1 x w tygodniu      [ ]       zaznaczyć) 

 jeżeli dziecka nie ma na treningu w całym danym miesiącu składka wynosi 30 zł  

 opłaty wykonujemy przelewem lub gotówką w pierwszym tygodniu lub na pierwszych dwóch treningach w 

danym miesiącu, 

 przy wpłatach na konto dziecko staje się automatycznie członkiem wspierającym klubu beż żadnych praw do 

głosowania, jest członkiem tzw. zwykłym, 

 jeżeli opłaty nie będą wpływały na bieżąco (max 2 miesiące) dziecko będzie zawieszone w treningach do 

momentu uregulowania opłat, 

 w dni wolne od zajęć szkolnych w których odbywają się treningi, treningów NIE będzie oraz treningi 

wcześniej odwołane przez Trenera NIE BĘDĄ ODLICZANE (będzie możliwość odrobienia zajęć w innym 

wcześniej ustalonym terminie np. w weekend lub inny dzień), 

8. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby klubu m.in. na stronie internetowej, mediach 

społecznościowych, plakatach i innych materiałach promocyjnych. 

 

ZGODA RODZICA NA CZŁONKOSTWO (Członkostwo dziecka i akceptacja warunków uczestnictwa) 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach i członkostwo mojego dziecka w Piaseczyńskim Klubie Okinawa Shorin Ryu Karate 

w którym Przewodniczącym i głównym Trenerem jest Sensei Konrad Sadowski Nauczyciel WF i trener Karate Shorin-Ryu. 

Dane dziecka  

 
Dane rodzica  

 

Imię i nazwisko,  

 

Klasa:  

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia (dokładna):  

 
Telefon kontaktowy:  

 

Adres email (wyraźnie ):  

 

 

 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH KARATE 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki (syna) ……………………………………………………..      kl………… 

W zajęciach Okinawa SHORIN-RYU Karate. Jednocześnie oświadczam, iż syn (córka) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w treningach Karate od września 2022 roku. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek przeciwwskazania niezwłocznie poinformuję 

pisemnie o takich Trenera. 

Zajęcia prowadzi nauczyciel WF i trener Karate Sensei Konrad Sadowski 3 Dan Okinawa Karate Shorin-Ryu.  

Informuję iż są to zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne.  

- oficjalna strona Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo www.okinawakarate.pl 

- Facebook/ Piaseczyński Klub Okinawa Shorin Ryu Karate 

- Instagram/ okinawakarate_piaseczno 

- strona klubowa: www.okinawakarate-piaseczno.pl  

                                                              

           

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Ja niżej podpisana(-y) ………………………………….…. upoważniam Pana Konrada Sadowskiego Instruktora Karate na odbiór 

mojego dziecka ze świetlicy szkolnej i opiekę nad dzieckiem do końca zajęć Karate. 

 

 

http://www.okinawakarate.pl/
http://www.okinawakarate-piaseczno.pl/


 Data, Podpis Opiekuna/Rodzica………………………………………….. 

Klauzura informacyjna 

 

Podstawa prawna: art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Administratorem danych jest:  Piaseczyński Klub Okinawa Shorin Ryu Karate 

 

Adres administratora danych: ul. Poniatowskiego 1/48 05-500 Piaseczno 

 

Dane kontaktowe administratora: tel. kom: 728905327, e-mail: okinawakarateshorinryu@gmail.com 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nie wyznaczono 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna: dane osobowe są gromadzone, przechowywane 

i przetwarzane w celu realizacji działań i usług z zakresu sportu (tj. nauki Okinawa Shorin Ryu Karatedo i Okinawa 

Kobudo). Dane przetwarzane są  na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości. 

Odbiorcy danych: odbiorcą danych są prawnie upoważnione do tego podmioty jak np.: UODO. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia (rezygnacji) uczestnictwa w zajęciach. 

Deklaracje członkowskie i ewentualnie prowadzone listy obecności będą trwale niszczone po zakończeniu danego 

sezonu treningowego (roku szkoleniowego).  

Dokumentacja rozliczeniowa zawierająca dane osobowe, będzie przechowywana przez okres zgodny z ustawą o 

rachunkowości. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zadań sportowych. Dane osobowe nie 

będą przetwarzane w innym celu niż wskazanym powyżej oraz nie będą poddawane procesowi profilowania. 

 

 

 

 


