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Deklaracja członkowska UKS GRISHINA
/prosimy wypełnić drukowanymi literami/

Zdjecie członka
uczestnika
UKS GRISHINA

Dane osobowe członka uczestnika UKS GRISHINA (dziecka):
IMIĘ I NAZWISKO

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

ROK URODZENIA

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

PESEL

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

Adres zamieszkania

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

Nazwa i adres szkoły/przedszkola .....................................................................................................................................................

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko

: ........................................................................................ / .......................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO MATKI

Tel. kontaktowy

IMIĘ I NAZWISKO OJCA

: ........................................................................................ / .......................................................................................
TEL. MATKI

Adres mailowy

TEL. OJCA

: ........................................................................................ / .......................................................................................
E-MAIL MATKI

E-MAIL OJCA

Dziecko zostało wpisane do grupy____________________ Podpis trenera prowadzącego:__________________________
Zmiana grupy od dnia……………………… Podpis trenera ………………………………….……. Podpis opiekuna ……….………………………..

Deklaracja członka UKS GRISHINA
Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego Członka Uczestnika
i zobowiązuję się do przestrzegania przeze mnie i przez Członka Uczestnika Statutu oraz wszystkich zasad
i regulaminów UKS GRISHINA.
Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach określonych przez Zarząd
UKS GRISHINA. Brak opłaty będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach w kolejnym miesiącu
do czasu uregulowania zaległości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej deklaracji danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr
133 poz. 88).
Niniejsza deklaracja obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku do czasu zmiany wysokości miesięcznych składek. W
wypadku podjęcia przez Zarząd UKS GRISHINA decyzji o zmianie wysokości miesięcznych składek niniejsza
deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia zawodnika w zajęciach sportowych będzie podpisanie
nowej deklaracji.
Data i podpis: ............................. , ........................................................................
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OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W UKS GRISHINA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Grupa
LIGHT GREEN
(wiek 5-7)
GREEN
(wiek 8-10)
RED
(wiek 10-13)
LIGHT BLUE
(wiek 3,5-5)
BLUE
(wiek 5-7)
PINK
(wiek 10-15)
ORANGE
(wiek 10-17)

Opłata
miesięczna

Liczba godzin
zajęć w
tygodniu

180 zł

1-2

200 zł

1,5-4

200 zł

1-4

150 zł

1,5

180 zł

1-2

220 zł

1,5-4

200 zł

1-3

Grupa
YELLOW
(zaawansowana)
MINT
(wiek 8-10)
WHITE
(wiek 8-12)
GOLD
(wiek 8-11)
SILVER
(wiek 5-7)
CHEERLEADERS
(wiek 9-15)
VIOLET
(sportowa)

Opłata
miesięczna

Liczba godzin
zajęć w
tygodniu

230 zł

4-7

180 zł

1-2

180 zł

1-2

200 zł

1-2

190 zł

1-2

200 zł

2

250 zł

min. 12

WPISOWE (opłata jednorazowa za przystąpienie do klubu): 20 ZŁ
Płatności można dokonywać na konto bankowe klubu oraz gotówką u członka zarządu klubu lub
Trenera Głównego. W przypadku płatności dokonywanych przelewem prosimy w tytule przelewu
wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

______________________________________________________________
Konto bankowe UKS GRISHINA: 27 2490 0005 0000 4500 9296 4207
Termin płatności : do 5 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
UWAGA! NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMIANY OPŁATY MIESIĘCZNEJ
Ja niżej podpisana/y akceptuje koszty oraz zasady opłat i zobowiązuję się do ich pokrywania
w terminie.
Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku jakichkolwiek
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania gimnastyki artystycznej przez dziecko. (Zaświadczenie może
być od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza sportowego)
Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do dostarczenie bądź wykupienie polisy NNW dla mojego dziecka
obejmującej wyczynowe uprawianie sportu.
W przypadku rezygnacji z zajęć w UKS GRISHINA zobowiązuję się do poinformowania zarządu klubu
o dacie wystąpienia z klubu pisemnie lub e-mail.

_____________________
/Podpis opiekuna/
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