TORUŃSKA LIGA UNIHOKEJA
ul. Gen. Józefa Bema 14/12
Nr konta: BZ WBK 12 1090 1506 0000 0001 3082 5026
NIP: 956-231-18-10 REGON: 361729230 www.unihok.org
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DEKLARACJA
przystąpienia

CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
do Klubu Sportowego „Toruńska Liga Unihokeja”, działającego w formie stowarzyszenia
zarejestrowanego w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia.

Imię i Nazwisko:.......................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................
Nr PESEL:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seria i nr dowodu osobistego: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon:.......................................

E-mail:..............................................................

Deklaruję chęć przystąpienia, aktywny udział w działalności, przestrzeganie
regulaminów, uchwał i statutu klubu sportowego „Toruńska Liga Unihokeja”
oraz płacenie składek członkowskich zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” do bazy danych oraz celów
promocyjnych klubu sportowego „Toruńska Liga Unihokeja”.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz
opublikowane w prasie.

___________________________
Data, miejscowość

________________________________
Podpis deklarującego
(Rodzica/Opiekuna)*

_____________________________________________________________
Przyjęto w poczet członków zwyczajnych klubu sportowego Toruńska Liga Unihokeja uchwałą
Zarządu z dnia:
…......................................................................................

_____________________
Pieczęć i podpis
* Jeżeli deklarujący Uczestnik jest niepełnoletni wymagany jest również podpis Rodzica/Opiekuna.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez klub Toruńska Liga Unihokeja należy zapisać się w
poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu
lub do jednego z Członków Zarządu.

1. Deklaracja musi być dokładnie, czytelnie wypełniona i podpisana przez
kandydata.

2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden
z rodziców lub opiekun prawny kandydata.

3. Kandydat lub jego Rodzic/Opiekun wpłaca w siedzibie lub na konto klubu składkę członkowską
płatną zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Klubu:
Toruńska Liga Unihokeja
ul. Gen Józefa Bema 14/12 ; 87-100 Toruń
nr rachunku BZ WBK:
12 1090 1506 0000 0001 3082 5026
tytułem: „Składka członkowska – (Imię i Nazwisko zainteresowanego)”

4. Składka nie podlega zwrotowi.
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REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO
„TORUŃSKA LIGA UNIHOKEJA”

Regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach oraz podczas wyjazdów prowadzonych przez klub „Toruńska Liga Unihokeja”.

Nazwy stosowane w regulaminie:

Klub = TORUŃSKA LIGA UNIHOKEJA = organizator zajęć oraz wyjazdów sportowych = Toruńska Liga Unihokeja z siedzibą w Toruniu,
ul. Gen. Józefa Bema 14/12 87-100 Toruń.
Rodzic = jeden z rodziców lub prawny opiekun.
Uczestnik = członek zwyczajny klubu „Toruńska Liga Unihokeja = osoba, która dobrowolnie bierze udział w zajęciach organizowanych
przez klub „Toruńska Liga Unihokeja”.
Instruktor = osoba, która prowadzi zajęcia organizowane przez klub „Toruńska Liga Unihokeja”.

I. Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu Klubu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

3. W zajęciach uczestniczyć mogą członkowie Klubu.

4. Deklarację członkowską można pobrać ze strony internetowej Klubu www.unihok.org (w zakładce „Dokumenty”) lub otrzymać w
siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby Klubu osobiście lub drogą pocztową.

5. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez kontakt z Instruktorem Sportu, Członkami Zarządu lub osobami wyznaczonymi przez
organizatora.

6. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę instruktora prowadzącego
grupę.

7. Klub ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom
przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

9. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że Instruktor, osoba prowadząca zajęcia lub członek
Zarządu Klubu wyrazi na to zgodę.
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II. Organizacja zajęć

1. Uczestnik powinien stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lub określoną godziną zbiórki wyjazdu sportowego.

2. W przypadku niedyspozycji instruktora, Klub ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o
zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.

3. W przypadku małej liczby osób w grupie, Klub ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia.

4. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia na odpowiednie do wykonywanych zajęć (zajęcia na hali sportowej lub zajęcia w
terenie). Instruktor może nie pozwolić na udział w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali treningowej lub
zagrażające zdrowiu Uczestnika.

5. Uczestnik musi posiadać własny sprzęt sportowy (w tym: kij do unihokeja, jedną piłkę, strój sportowy, odpowiednie obuwie) z
wyjątkiem sytuacji wyjazdów sportowych, rozgrywek ogólnopolskich gdzie Klub może użyczyć koszulek i spodenek klubowych.

III. Bezpieczeństwo

1. Tylko uczestnicy grający w rozgrywkach ogólnopolskich podlegają ubezpieczeniu po otrzymaniu licencji Polskiego
Związku Unihokeja. Pozostali uczestnicy nie podlegają ubezpieczeniu w Klubie. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie
NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.

2. W przypadku osób niepełnoletnich Rodzic jest zobowiązany zorganizować dojazd Uczestnika na zajęcia i jego powrót
do domu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika w drodze na i z zajęć. Rodzic oświadcza, iż
jest świadomy, że unihokej oraz zajęcia ogólnorozwojowe mu towarzyszące (biegi, gimnastyka, zajęcia ruchowe, gry i
zabawy sportowe, itp.) mogą prowadzić do kontuzji oraz nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu Uczestnika. W związku
z powyższym Rodzic oświadcza, że Uczestnik będzie brał udział w zajęciach na ryzyko Rodzica. Rodzic oświadcza, że sam
bierze odpowiedzialność za posiadanie przez Uczestnika stosownego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, obejmujące zajęcia sportowe.

3. Klub nie odpowiada za zgubione cenne rzeczy Uczestników podczas zajęć oraz wyjazdów sportowych.

4. Zabrania się rozpoczynania zajęć bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.

5. Osoby przebywające na zajęciach oraz podczas wyjazdów sportowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i
przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

6. Podczas zajęć, wyjazdów sportowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu. Całkowicie
zabrania się zażywania narkotyków przez cały okres członkostwa w Klubie. Pod rygorem zwolnienia dyscyplinarnego z
członkostwa.

7. Zabrania się wprowadzania na zajęcia, wyjazdy sportowe zwierząt oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób
przebywających na zajęciach lub podczas wyjazdów sportowych.
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IV. Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które opłaciły składkę członkowską.

2. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może brać udziału w zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie zajęć podczas
sprawdzania listy obecności.

3. Płatności dokonujemy zgodnie z obowiązującą uchwałą zarządu klubu „Toruńska Liga Unihokeja”.

4. Wpłat można dokonywać do Zarządu Klubu gotówką bądź przelewem na konto Klubu. W przypadku wpłat na konto w tytule przelewu
należy wpisać:

„Składka członkowska – (Imię i Nazwisko zainteresowanego)”

Toruńska Liga Unihokeja
ul. Gen Józefa Bema 14/12 ; 87-100 Toruń
nr rachunku BZ WBK:
12 1090 1506 0000 0001 3082 5026

5. Przy nieuregulowanych opłatach Zarząd może usunąć Uczestnika z członkostwa Klubu bez dalszych konsekwencji Uczestnika.
W przypadku, gdy osoba chce ponownie zostać Członkiem Klubu/Uczestnikiem przed ponownym przyjęciem musi uregulować wszystkie
zaległości finansowe powstałe wobec Klubu „ Toruńska Liga Unihokeja”.

V. Zwroty

1. Składka nie podlega zwrotowi.

2. W sytuacjach nie opisanych regulaminem decyduje Zarząd Klubu „ Toruńska Liga Unihokeja”.

VI. Postanowienia ogólne

1. Członkowie Klubu każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w
regulaminie możliwa jest rezygnacja z członkostwa w Klubie.

2. W celach promocyjnych Klubu możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział Uczestnik, na podstawie
pisemnej zgody uczestnika w „Deklaracji przystąpienia Członka zwyczajnego”. Wyrażenie zgody, jest jednoznaczne z tym, że fotografie,
filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach
promocyjnych oraz opublikowane w prasie.

3. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo i uczestnictwo w zajęciach Klubu w danym czasie. W celu
wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w siedzibie Klubu lub wysyłając e-mail do Zarządu Klubu.

4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa
od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z Zarządem Klubu.
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(wypełniają rodzice niepełnoletnich członków)
Do chwili uzyskania pełnoletniości, wyrażam zgodę na udział

…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w zajęciach rekreacyjnych, sportowych, wyjazdach sportowych organizowanych przez klub „Toruńska Liga Unihokeja”
oraz przyjęcia w poczet członków – uczestników klubu „Toruńska Liga Unihokeja”.
Rodzic niniejszym oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Klubu, Uchwałami władz Klubu oraz Regulaminem i będzie
przestrzegał ich postanowień.

Imię i Nazwisko (Rodzica lub Opiekuna):.......................................................................
Adres:........................................................................................................................
Nr PESEL:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon:.......................................

…………………………………………………………
Miejscowość i data

Seria i nr dowodu osobistego: _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail:..............................................................

……..……..………....…………..........
czytelny podpis

________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych osobowych

Wyrażam zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka w bazie danych klubu „Toruńska Liga Unihokeja”.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka do celów związanych z
promocją Klubu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz
opublikowane w prasie.

………………………………………..…...
miejscowość i data

…………...........……………………
podpis

