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 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

UKS JUNIOR KLUCZBORK 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego; 

Imię  i nazwisko        : ................................................................................................................. 

 

Adres zamieszkania : ................................................................................................................ 

 

Tel. kontaktowy       : ................................................................................................................ 

 

Adres mailowy          : ............................................................................................................... 

Dane  osobowe  dziecka-uczestnika zajęć: 

Imię   i nazwisko        :   ......................................................................................................... 

 

Data urodz.                :   ......................................................................................................... 

 

PESEL DZIECKA   :…………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania   : .......................................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy          : .........................................................................................................  

 

Adres mailowy            : ......................................................................................................... 

Zgoda rodziców –opiekunów. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach: 

o nauki pływania ,                                                        …………………… 
o rekreacyjnych /nauka technik pływackich,                …………………… 

o treningach                                                                  …………………..  

 
Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego  Uczestnika dziecka i zobowiązuję się do 

przestrzegania przeze mnie i moje dziecka Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, Regulaminu Klubu i Regulaminu uczestnictwa w 
zajęciach /nauki pływania ,rekreacyjnych, treningowych/ UKS  Junior Kluczbork.  
 

o zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach określonych w niniejszej 

deklaracji, na konto klubu do  15 każdego  miesiąca z góry za dany miesiąc. 

o wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka wykonanych podczas prowadzonych zajęć oraz zawodów na stronie 

internetowej oraz materiałach promocyjnych. Na potrzeby klubu. 

o w razie rezygnacji poinformowania trenera klubu i uregulowania składek za dany okres. 

Oświadczam, że moja córka/syn jest zdrowa/y i nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. 

                                                                             …………………………………………….                                                                               

                                                                                        /czytelny podpis rodzica-opiekuna/ 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA,  

 I GRUPY REKREAKCYJNEJ W UKS JUNIOR KLUCZBORK. 

 

1. Zajęcia  UKS „JUNIOR” odbywają się na pływalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kluczborku  przy ulicy Kołłątaja  

2. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do instruktora lub trenera 

UKS „Junior”. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić trenerowi, 

instruktorowi lub ratownikowi.  

3. UKS „JUNIOR” nie umożliwia jakiejkolwiek formy "odrabiania" zajęć. 

Przed i po zajęciach w  UKS „JUNIOR”  odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie).  

4. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów klubu lub do Zarządu Klubu. 

5. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu miesięcznej składki klubowej. Szczegółowe informacje dotyczące składek normuje 

Deklaracja Członkowska 

6. Uczestnik zajęć powinien   poinformować trenera o ewentualnej nieobecności na przyszłym treningu. 

7. Członkostwo w Klubie zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania.  

8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione. 

9. Liczba uczestników poszczególnych grup nie może przekraczać 15 osób na jednego prowadzącego.  

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia oraz 

personel obiektu, z którego korzystają. 

11. Opiekunowie uczestników zajęć przebywający na trybunach jak też poza nimi są zobowiązani do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia 

zajęć przez trenera lub instruktora. 

12. Przed wejściem do wody zawodnicy zobowiązani są do rozgrzewki i skorzystania z natrysku. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania czepka oraz odpowiednich strojów treningowych w trakcie zajęć.  

14. Na terenie pływalni (basen i szatnie) można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym . 

15. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.  

16. Za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach klub nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Rzeczy wartościowe można zdeponować u prowadzących zajęcia. 

18. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być  zdrowe. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. 

20. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na pływalnię. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania z 

Zapoznałem się z niniejszym regulaminem. 

 

Data i podpis członka UKS : .............................................................................................                                                                                                                                

rodzic                                      ……………………………………………………………. 

 
 


