FB UCZNIOWSKI KLUB TENISOWY WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................,
Data urodz. i miasto/dzielnica zamieszkania dziecka: .............................................................................,
w treningach tenisowych organizowanych przez Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych
Szczawienko, które odbywają się przy ul. Ogrodowej 6 w Wałbrzychu w terminach i godzinach, o których
jestem poinformowany (-a).
- Oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą
utrudniać jego udział w treningach (jeżeli są należy podać jakie tj. astma, alergia itp..................................).
- Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem UKT Wałbrzych Szczawienko.
- Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
- Wyrażam / nie wyrażam zgodę (-y) na udostępnienie zdjęć mojego dziecka na stronie:
FB Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko
Imię i nazwisko/data (Rodzica/Opiekuna): .......................................................................
Kontakt telefoniczny (Rodzica/Opiekuna): ......................................................................

REGULAMIN UCZNIOWSKI KLUB TENISOWY WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
Zasady dotyczące grup zorganizowanych:

1. Grupa zorganizowana (od 3 do 5 os./1 trener) tworzona jest na podstawie zgłoszeń rodziców .
2. Opłata za szkolenie jest skalkulowana wg liczby godzin treningowych w danym miesiącu
(okres letni: maj-wrzesień, okres zimowy: październik-kwiecień).

3. W okresie letnim w przypadku złej pogody /deszcz/ treningi będą odrabiane w najbliższym
możliwym terminie lub koszty tych treningów będą pomniejszone w następnym miesiącu.

4. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
5. Opłatę za zajęcia Klub pobiera z góry w cyklach miesięcznych do 10 dnia miesiąca.
6. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie zwalnia członka grupy od opłaty stałej za
szkolenie miesięczne, możliwość odrobienia zajęć w ciągu 30 dni od nieobecności na danym
treningu.

7. W okresie wakacyjnym oraz w okresie ferii zimowych treningi odbywają się. Osoby, które nie
będą uczestniczyły w treningach w tym okresie proszone są o zgłoszenie z tygodniowym
wyprzedzeniem, wówczas opłata stała nie będzie pobierana.

www.szkolatenisa.hb.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa
dziecka/podopiecznego w zajęcia tenisa ziemnego.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko, ul.
Ogrodowa 6 w Wałbrzychu.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – lukasz.nowik@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka / podopiecznego na
podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas, jaki niezbędny będzie do zrealizowania celu, dla
którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi ściśle związane z organizacją zajęć tenisa
ziemnego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa dziecka w zajęciach tenisa ziemnego.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: .......................................................................

www.szkolatenisa.hb.pl

