DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
AKADEMIA KOSZYKÓWKI SMK LUBIN
SEZON 2016/2017

Wyrażam zgodę na uczestnictwo (imię i nazwisko dziecka):
......................................................................................................................................................
data urodzenia: ...............................
w zajęciach koszykówki organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin, oraz akceptuję
określony regulamin uczestnictwa w zajęciach (dostępny na stronie www, lub na prośbę wysłany mailowo).

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, których rodzice / opiekunowie prawni / wyrazili zgodę na
piśmie. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych według wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu).
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Na zajęciach panuje cisza i koncentracja uwagi na poleceniach i
wskazówkach prowadzących. Rodzice mogą obserwować uczestników i prowadzących zajęcia, lecz nie mogą
udzielać rad, czy swoich wytycznych prowadzącym.
3. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój dostosowany do miejsca odbywania
zajęć. W przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w
zajęciach ze względów na bezpieczeństwo, czy zdrowie uczestnika.

Adres rodziców, lub opiekunów:
….......................................................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodziców, lub opiekunów:

4. Zabrania się wchodzenia na halę sportową w obuwiu innym niż sportowe. Powyższe dotyczy również osób nie
ćwiczących.

…........................................................................................................................................
Adres e-mail do rodziców, lub opiekunów:
…........................................................................................................................................

5. Prowadzący zajęcia - organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia
odzieży w trakcie zajęć, oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni.

*Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na samodzielny dojazd i powrót mojego dziecka na zajęcia.

6. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oraz innych
zajęć sportowych.

W razie nie wyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka prosimy o podanie osób upoważnionych
do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć
.............................................................................................................................................
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zajęciach (alergie, uczulenia,
astma, cukrzyca lub inne choroby).

7. Za stan sprzętu i urządzeń, czy hali sportowej odpowiadają osoby z niej korzystające.
8. Utrzymanie w czystości sali, sprzętu, szatni jest obowiązkiem wszystkich uczestniczących w zajęciach oraz
warunkiem kontynuacji tych zajęć.
9. W przypadku gdy zajęcia odbywają się w hali sportowej wstęp do sali możliwy jest jedynie w obecności
prowadzącego zajęcia. Każdorazowe wyjście z sali w trakcie zajęć musi być zgłoszone prowadzącemu.

Prosimy o informację o ewentualnych schorzeniach dziecka:
...............................................................................................................................................
Oświadczam,

że

zobowiązuję

się

do

opłacania

składki

za

(imię

i

nazwisko

dziecka): ................................................................................................. w kwocie 80.00 zł miesięcznie
do 05 każdego miesiąca (począwszy od 05.10.2016) w sezonie 2016/2017 (zajęcia zakończą się w maju 2017).

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin
ul. Sikorskiego 24
59-300 Lubin
nr konta : 24 2030 0045 1110 0000 0225 5020
Tel: 601 760 670, 782 100 481, e-mail: info@smk.lubin.pl, www.smk.lubin.pl

.............................................................................................
(data i podpis rodzica lub opiekuna)

*)niepotrzebne skreślić

10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności prowadzącego zajęcia. Wszystkie uszkodzenia i
zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu.
11. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
11. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęć natychmiast zgłaszają prowadzącemu, a ten odpowiednim
jednostkom.
12. Trenerzy prowadzący zajęcia mają przyzwolenie za ewentualne niewłaściwe zachowania uczestników ( w
postaci bluźnierstw, znieważania kolegów czy nieposłuszeństwa względem prowadzących) upomnieniem w
postaci karnych pompek, przysiadów, czy innych ćwiczeń fizycznych. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący
może podziękować uczestnikowi za dalszy udział w zajęciach, czy odsunąć na 1-2 treningi.

