OŚWIADCZENIE
1.

Ja, niżej podpisana/ny* .........................................................................................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka

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

[imię̨ i nazwisko dziecka]

oraz wyrażam zgodę̨ na udział dziecka w zajęciach sportowych z żeglarstwa
(Szkółki YKP), organizowanych przez stowarzyszenie Yacht Klub Polski Szczecin.
2.

Oświadczam, że są mi znane ryzyka związane z żeglarstwem.

3.

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań́ zdrowotnych do udziału
w zajęciach sportowych z żeglarstwa.

4.

Zapoznałem się z Regulaminem Szkółki YKP, wyrażam zgodę na zawarte
w nim postanowienia i zobowiązuję się go przestrzegać.

5.

Podaję numer telefonu, pod którym można się kontaktować w sprawach dziecka:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szczecin, dnia......................................................................................................................

.		

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

[Podpis przedstawiciela ustawowego dziecka]

		

www.ykp.szczecin.pl

REGULAMIN Szkółki YKP Szczecin
1.

2.
3.

§1
Szkółka YKP Szczecin (Szkółka) to nazwa zajęć dla dzieci z żeglarstwa, organizowanych przez stowarzyszenie kultury fizycznej YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin, wpisane do
rejestru KRS Nr 0000120658 (zwany dalej YKP) na podstawie statutu Stowarzyszenia oraz uchwały Zarządu YKP z dnia 16 maja 2019r.
Zajęcia odbywają się na terenie przystani jachtowej MARINA’CLUB przy ul.
Przestrzennej 7 i na jeziorze Dąbie.
YKP zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę instruktorską, sprzęt
potrzebny do uprawiania żeglarstwa w ramach posiadanej bazy sprzętowej oraz
teren przystani wraz z odpowiednią infrastrukturą.

§2
Uczestnicy zajęć Szkółki mają prawo:
1.
uczestniczyć w zajęciach i wydarzeniach Szkółki;
2.
brać aktywny udział w organizowaniu imprez klubowych;
3.
zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące Szkółki.
§3
Uczestnicy zajęć Szkółki YKP lub ich rodzice / opiekunowie mają obowiązek:
1.
przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu YKP, dotyczących zajęć;
2.
wnoszenia ustalonych opłat za zajęcia z góry do 10-go dnia każdego miesiąca;
3.
punktualnego przybywania na zajęcia;
4.
przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów;
5.
powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia, kontuzji lub innych przyczynach uniemożliwiających uczestnikowi udział w zajęciach;
6.
uczestniczenia w zawodach i innych występach, wyznaczonych przez trenera lub
instruktora;
7.
dbania o powierzony sprzęt;
8.
dbania o dobre imię YKP;
9.
utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć.
1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

§4
Zaległości w opłatach wyższe, niż wysokość dwukrotnej miesięcznej opłaty, mogą
być podstawą do wykreślenia uczestnika z zajęć sportowych w szkółce żeglarskiej.
Nieobecność dziecka na zajęciach nie ma wpływu na wysokość opłaty, o której
mowa w § 3 pkt 2.
§5
Na zajęciach Szkółki uczestników zajęć obowiązuje strój odpowiedni do warunków atmosferycznych, zapewniający komfort fizyczny oraz odpowiednie obuwie
sportowe/żeglarskie.
Rodzice wyrażają zgodę na udzielenie dziecku, w razie potrzeby, pierwszej pomocy medycznej (również przez trenera).
Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w miejscu odbywania zajęć w czasie ich trwania bez zgody trenera lub instruktora.
Rodzice zobowiązani są do zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej
nieobecności dziecka na zajęciach oraz o planowanej rezygnacji z zajęć.
Rodzic uczestnika zajęć powinien brać udział w zebraniach zwołanych przez trenera lub instruktora.

§6
Uczestnikom zajęć Szkółki YKP nie wolno palić papierosów, spożywać alkoholu ani
zażywać środków odurzających.
§7
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Szkółki lub zachowania na zajęciach
utrudniającego ich prowadzenie, trener może:
1.
upomnieć uczestnika,
2.
powiadomić rodzica,
3.
nie wyrazić zgody na dalsze uczestnictwo w zajęciach.
1.
2.

§8
Zarząd YKP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd YKP w porozumieniu z kadrą szkoleniową klubu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail) oraz danych osobowych mojego dziecka

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

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

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

(imię̨ i nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły)
jest stowarzyszenie Yacht Club Polski Szczecin, ul. Przestrzenna 11,
70 – 800 Szczecin.
2.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
moich i mojego dziecka oraz z wykonywaniem praw przysługujących mi
na mocy RODO mogę kontaktować się ze Stowarzyszeniem pod podanym
wyżej adresem.

3.

Dane osobowe dziecka będą̨ przetwarzane za moją zgodą w celach związanych z prowadzeniem zajęć z żeglarstwa. Moje dane osobowe będą̨
przetwarzane w celach dowodowych związanych ze złożeniem niniejszego
oświadczenia, a także w celu ewentualnego kontaktu.

4.

Podanie danych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, ale odmowa
podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
zajęciach sportowych.

5.

W każdej chwili mam prawo wycofać́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie, w jakiej jej udzieliłem. Cofnięcie zgody będzie
równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka w zajęciach z żeglarstwa.

6.

Podane dane osobowe mogą̨ zostać́  udostępnione organizatorom zawodów sportowych, jeżeli dziecko będzie w nich uczestniczyło.

7.

Mam prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

8.

Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres do zakończenia uczestnictwa dziecka w zajęciach, a następnie w celach archiwalnych i sprawozdawczych przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dziecko zakończyło uczestnictwo w zajęciach.

9.

Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznam, iż̇ przetwarzanie
danych osobowych moich lub mojego dziecka narusza RODO.

10.

Oświadczam, że wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych
moich i dziecka, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, w celach
opisanych w punkcie 3.

§9
Uczestnicy zajęć uczestniczą w zajęciach tylko po zapoznaniu się przez rodziców z
powyższym regulaminem.
Szczecin, dnia...........................................................................................................................................................

Zapoznałam / am się z regulaminem .......................................................................................................
[Podpis rodzica/opiekuna dziecka]

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

   [Podpis przedstawiciela ustawowego dziecka]

