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KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI 

 

 Akrobatyka sportowa    

 Akrobatyka z elementami tańca 

 Gimnastyka artystyczna  

 Balet 

 Zajęcia ogólnorozwojowe dla chłopców  

 Piłka siatkowa 

 Zapasy 

/Proszę zaznaczyć właściwe/ 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 
 

 

Data urodzenia dziecka 

 
 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

E-mail 

 
 

 

Szkoła do jakiej uczęszcza dziecko 

 

 

 

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w treningach 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego dziecka ……………………………………………... 

 

……………………………     …………………………………….... 
/ data/                       / podpis / 
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Informacje o stanie zdrowia 

 

 
Przebyte operacje i zabiegi  
Uszkodzenia ciała  
Alergie lub choroby przewlekłe   
Pobierane leki   
Informacje czy w związku z powyższymi  
mogą wystąpić jakiekolwiek powikłania  
w wyniku podejmowania wysiłku 
fizycznego  

 
 

 
 

Warunki członkostwa 
 

1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która spełni 
następujące warunki: 

a) uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przyjęcie do Klubu i udział w zajęciach 
b) sportowych, 
c) chce systematycznie trenować, 
d) złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu, 
e) zobowiąże się przestrzegać statutu Klubu. 
2. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu członkostwa i regulaminu 

uiszczania składek członkowskich”. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem członkostwa oraz Regulaminem uiszczania składek 
członkowskich. 

 

 

…………………………………………………… 

                          /podpis/ 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwałą Zarządu 
z dnia …………………… 

przyjęto w/w osobę na Członka uczestnika Klubu MAKS Ursynów 
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Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej 
: RODO przez Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole 
Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu 
uzyskania członkostwa w klubie. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody jest równoznaczny z 
uniemożliwieniem uzyskania członkostwa w klubie MAKS URSYNÓW. Wycofanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z członkostwa i wystąpieniem z klubu MAKS URSYNÓW. 

 

 

               …………………………………………………… 

                          /podpis/ 

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku przez 
Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 323 
im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu promocji działań 
statutowych klubu poprzez opublikowanie zdjęć na stronie internetowej klubu, na stronie Dzielnicy 
Ursynów, na plakatach, ulotkach, banerach i roll-up. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody lub jej wycofanie jest 
równoznaczne z niemożnością publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Klubu MAKS 
Ursynów. 

 

 

           …………………………………………………… 

                          /podpis/ 
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Warszawa,  …………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI DZIECKA  

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH 

 

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

/imię i nazwisko uczestnika zajęć/ 

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

/data urodzenia/ 

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

/rodzaj zajęć/ 

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

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka/ 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w zajęciach rekreacyjnych i nie istnieją 
przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach. 

 

……………………………………………………………………….. 

    /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
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 Regulamin członkostwa w klubie MAKS Ursynów  

1. Warunkiem przyjęcia do klubu jest: wypełnienie deklaracji klubu, przyjęcie w poczet członków uczestników 
decyzją zarządu klubu oraz regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości zgodnej z Uchwałą walnego 
zebrania.  

2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez klub Maks Ursynów jest równoznaczna z przyjęciem 
do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku 
osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.  

3. Przez okres przynależności do klubu dzieci i rodzice współpracują z klubem i trenerami. Zawodnicy uczestniczą 
aktywnie w zajęciach, biorą udział w zawodach i pokazach oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień 
Zarządu Maks Ursynów.  

4. Treningi sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu.  
5. Oprócz klubowej składki członkowskiej, rodzice finansują udział dziecka w zawodach oraz obozach sportowych.  
6. Klub zapewnia ubezpieczenie NNW dla członków uczestników.  
7. Członkowie uczestnicy mogą przynależeć do sekcji o charakterze wyczynowym lub rekreacyjnym.  
8. Uczestnicy zajęć w sekcjach wyczynowych zobowiązani są do przedstawiania aktualnych badań lekarskich nt. 

braku przeciwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej wystawionych przez lekarza medycyny 
sportowej.  

9. Uczestnicy zajęć w sekcjach rekreacyjnych zobowiązani są do podpisania oświadczenia przez rodzica lub 
opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjnych.  

10. Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia osobie prowadzącej zajęcia: złego samopoczucia, urazów, kontuzji.  
11. O przyjęciu do sekcji wyczynowych decyduje test sprawnościowy, który przeprowadzany jest przez trenerów 

każdego roku szkolnego.  
12. W grupach wyczynowych w celu podnoszenia poziomu treningów i osiągania rezultatów, trenerzy 

przeprowadzają testy weryfikujące poziom osiąganych przez zawodników umiejętności sportowych, których 
celem jest selekcja sportowa. W jej wyniku dzieci, które nie osiągnęły wymaganego poziomu umiejętności 
sportowych mogą uczestniczyć w innych sekcjach rekreacyjnych klubu. Testy przeprowadzane są przez 
trenerów średnio co sześć tygodni w pierwszym i drugim roku szkolenia.  

13. Członkowie klubu mogą zostać zgłoszeni do uczestnictwa w zawodach sportowych. Na zgłoszenie uczestnika do 
zawodów musi wyrazić zgodę rodzic/prawny opiekun.  

14. Podczas zawodów opiekę nad zawodnikami sprawuje trener. Wszelkie formalności związane z zawodami 
dokonywane są przez klub i trenerów.  

15. Uczestnik zajęć ma obowiązek:  
• punktualnego i systematycznego udziału w zajęciach  
• systematycznego uiszczania składek członkowskich  
• dyscypliny i wykonywania poleceń trenera  
• zachowania zapewniającego bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć  
• troski o mienie oraz dobre imię klubu  

16. Trener ma prawo wniesienia do zarządu klubu wniosku o usunięcie członka uczestnika w przypadku 
niedopełnienia wyżej wymienionych obowiązków. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do zarządu. 
Decyzja zarządu jest ostateczna.  

17. Trener w wyjątkowych sytuacjach losowych może wyznaczyć za siebie zastępstwo lub odwołać zajęcia, o czym 
niezwłocznie informuje rodzica/prawnego opiekuna uczestnika.  

18. W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie, rodzic lub opiekun prawny powinien przesłać rezygnację z 
członkostwa mailowo na adres: maks.ursynow@wp.pl.  

19. Integralną częścią regulaminu członkostwa jest regulamin uiszczania składek członkowskich w klubie.  
 
 
 
 

……………………………………………………………………..  
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Regulamin uiszczania składek członkowskich w klubie MAKS Ursynów  
w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Członkowie uczestnicy klubu uiszczają składkę członkowską w wysokości 230 zł, która uprawnia do 
udziału w zajęciach jednej sekcji, tj. 3 godziny treningu tygodniowo. 

2. Członkowie uczestnicy klubu uiszczają składkę członkowską w wysokości 130 zł w przypadku kiedy 
uczestnik może uczestniczyć w zajęciach tylko w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. 

3. Za udział w zajęciach kolejnej sekcji składka członkowska wynosi 130 zł (tzn. za udział w dwóch 
sekcjach składka wynosi 360 zł, a nie 460 zł). 

4. Jeżeli członkami Klubu jest rodzeństwo to składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 
170 zł. 

5. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez członków zwyczajnych Klubu na Walnym 
Zebraniu Członków Klubu w odrębnej uchwale. 

6. Płatności składki członkowskiej dokonuje się za miesiąc z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca. 
7. Wpłaty dokonywane są na konto Klubu. 

 
Numer konta: 
25 1020 1169 0000 8502 0201 5725 
W tytule należy wpisać: 
Imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj sekcji, miesiąc za który uiszczana jest składka. 
 

8. Składka członkowska jest niezmienna przez cały rok, z wyłączeniem lipca i sierpnia. 
9. W szczególnych przypadkach Arena Ursynów może odwołać zajęcia z powodu odbywających się 

tam imprez sportowych, wówczas treningi mogą być odwoływane. 
10. We wszystkie dni świąteczne i w ferie zimowe zajęcia nie odbywają się. 
11. Zaleganie z płatnościami składek członkowskich przez okres 1 miesiąca skutkuje wezwaniem do 

zapłaty, a następnie skreśleniem z listy członków. 
12. Oprócz składek uczestnik klubu ponosi koszty związane z uzyskaniem licencji zawodniczej. 
13. Zawodnik ponosi pełne koszty udziału w zawodach. 
14. Członkowie klubu każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie.  

 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


