Poznań,…...............................

DEKLARACJA UCZESTNICTWA nr …....
w zajęciach sekcji tenisa stołowego
Jadwiżańskiego Klubu Sportowego przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
Deklaracja niniejsza złożona przez …...................................................... (zwanego dalej Opiekunem)
Opiekuna prawnego …................................................................................. (zwanego dalej Podopiecznym)
po jej przyjęciu przez Jadwiżański Klub Sportowy przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu (zwany
dalej Klubem) stanowi podstawę świadczenia pomiędzy stronami.
§1
Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć tenisa stołowego organizowanych przez
Klub na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.
§2
Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach 2 razy w tygodniu w terminach i
miejscach ustalonych przez Klub.
§3
1. Opłata miesięczna (składka zawodnicza) za przedmiot umowy wynosi 90,- zł (słownie dziewięćdziesiąt
złotych 00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z
góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
2. W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na treningach, naliczane jest
50% opłaty miesięcznej określonej w pkt 1. chyba, że uczestnik zrezygnował z zajęć.
3. W szczególnych przypadkach opłata miesięczna może decyzją Zarządu Klubu zostać obniżona do połowy
4. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek Opiekuna poparty przez Przewodniczącego Rady Klubu opłatę
miesięczną można obniżyć.
§4
1. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, który stanowi integralną część niniejszej deklaracji,
akceptując go bez zastrzeżeń. Klub zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach
regulaminu na piśmie.
2. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji.
Opiekun zobowiązuje się powiadomić Klub o każdej zmianie informacji zawartych w formularzu.
§5
1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz że stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach.
2. Opiekun zobowiązuje się informować Klub i osoby prowadzące zajęcia sportowe o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość udziału Podopiecznego w treningach wynikających w
szczególności ze stanu zdrowia Podopiecznego, a także okolicznościach mogących mieć wpływ na
organizację i przebieg zajęć w Klubie w szczególności bezpieczeństwo uczestników zajęć.

§6
1. Opiekun wskazuje, że wszelka korespondencja w sprawach dotyczących Klubu oraz Podopiecznego ma
być kierowana na adres zamieszkabnia lub adres poczty elektronicznej Opiekuna wskazane w formularzu
zgłoszeniowym, a korespondencja tak przesłana uważana będzie za skutecznie doręczoną, przy czym
przesłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej jest równoważne formie pisemnej i wywołuje te
same skutki.
2. Opiekun zobowiązuje się do bieżacego informowania o każdorazowej zmianie adresów do
korespondencji.
3. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że informacje względnie zawiadomienia dotyczące ogółu
zawodników lub ich części , w szczególności informacje dotyczące spraw bieżących umieszczane będą w
formie komunikatu na stronie internetowej Klubu bez odrębnego powiadomienia.
§7
Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji Klubu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.
§9
Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Opiekuna
i Klubu.

…...........................................................
Podpis Opiekuna

