
 

 

 

Dane osobowe uczestnika zajęć

Imię i nazwisko:  

.............................................................................................................................

Data urodzenia: ......................................................PESEL: ...........................................

Adres zamieszkania:  

....................................................................................

......................................................................................................

Tel. Kontaktowy: ...............................

Posiadany stopień i data egzaminu: 

.....................................................................

......................................................................................................

 

Oświadczam, że jestem zdrowy(
Taekwon-do w Szkole Taekwon

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia 
podpisem.  

 

 

 

...................................  
(Data)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUBOWA DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

SZKOŁY TAEKWON-DO GUK GI
 

Klub przynależy do Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon
 

 

uczestnika zajęćsportowych /prosimy wypełnić czytelnie/  

.............................................................................................................................

......................................................PESEL: ...........................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tel. Kontaktowy: ...........................................Adres mailowy: .......................

Posiadany stopień i data egzaminu: ................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem zdrowy(-a) i zdolny(-a) do udziału w zajęciach rekreacyjnych 
do w Szkole Taekwon-do Guk Gi.  

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia - co potwierdzam własnoręcznym 

   ........................................................................
     (Podpis) 

KLUBOWA DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
SPORTOWYCH 

DO GUK GI 

Klub przynależy do Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do 

..................................................................................................................................................... 

......................................................PESEL: .........................................................  

..................................  

...............................................  

.................................. 

.................................... 

...................................  

............................................... 

a) do udziału w zajęciach rekreacyjnych 

co potwierdzam własnoręcznym 

........................................................................ 



 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE TAEKWON-DO GUK GI 

Grupa dzieci:  

karnet miesięczny, obejmujący 2 x 1 godziny w tygodniu 180,00 zł miesięcznie  
 Grupa młodzieży i dorosłych  

karnet miesięczny, obejmujący 3 x 1,5 godziny w tygodniu 180,00 zł miesięcznie  
 Za drugą osobę lub kolejne dziecko z rodziny przysługuje zniżka, w wysokości 5% lub 10% 

na trzecią i kolejne osoby z rodziny. 
 Cena pojedynczego treningu: 35,00 zł  
 Pierwszy trening jest bezpłatny 
UWAGA! NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMIANY MIESIĘCZNEJ OPŁATY.  
Płatności prosimy dokonywać na konto Szkoły Taekwon-do Guk Gi:  
MBank: 39 1140 2004 0000 3102 7627 1520 

W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.  

 

Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc - wyjątek stanowi 
miesiąc naborowy dla nowych adeptów (w tym przypadku opłata za dany miesiąc będzie 
ustalana indywidualnie z władzami Szkoły). 

1. Ja niżej podpisana/y akceptuję koszty oraz zasady opłat i zobowiązuję się do ich 
pokrywania w terminie.  

2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach 
sportowych Szkoły Taekwon-do Guk Gi i zobowiązuję się do przestrzegania jego 
postanowień.  

3. Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych opłat w wysokości i terminach 
określonych przez Władze Szkoły Guk Gi. Brak opłaty będzie skutkowało brakiem 
możliwości uczestniczenia w zajęciach w kolejnym miesiącu do czasu uregulowania 
zaległości.  

4. Niniejsza deklaracja obowiązuje do czasu zmiany wysokości miesięcznych składek.  
W wypadku podjęcia przez Władze Szkoły decyzji o zmianie wysokości miesięcznych 
składek niniejsza deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia 
zawodnika w zajęciach sportowych będzie podpisanie nowej deklaracji.  

5. W przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Taekwon-do Guk Gi, zobowiązuję się do 
poinformowania Władz Szkoły o dacie wystąpieniu z klubu. 
 
 

 
 

...................................   ........................................................................ 
(Data)      (Podpis opiekuna)  

 
 
 
 
 



 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

SZKOŁY TAEKWON-DO GUK GI 

1. Podpisanie deklaracji zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się z regulaminem 
zajęć sportowych oraz do przestrzegania go.  

2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po uiszczeniu opłat miesięcznych za treningi. 
Szczegółowe informacje dotyczące opłat zamieszczone są w deklaracji.  

3. Warunkiem przystąpienia do treningów jest podpisanie oświadczenia o zdolności do 
udziału w zajęciach rekreacyjnych Taekwon-do. 

4. Osobom startującym w zawodach Szkoła zaleca wykupienie rozszerzonego NNW. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczęszczania na treningi.  

6. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe. Wszelkie niepokojące symptomy 
złego samopoczucia lub choroby należy natychmiast zgłosić trenerowi.  

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiednich strojów treningowych  
w trakcie zajęć. Podczas treningów w DOJANG, w sali gimnastycznej, na której odbywają 
się zajęcia, obowiązuje strój Taekwon-do - DOBOK. 

8. Od uczestnika zajęć wymagane jest zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach oraz 
przestrzegania zasad zachowania godnych Adepta Taekwon-do zgodnie z etykietą 
DOJANG.  

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom  
i nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia. 

10. Na salach gimnastycznych obowiązuje zakaz:  

a. jedzenia jakichkolwiek posiłków podczas treningów,  

b. wynoszenia i przywłaszczania sprzętu sportowo –rekreacyjnego. 

11. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów Szkoły przed lub po 
treningu oraz bezpośrednio do Władz Szkoły (gukgi.kontakt@gmail.com)  

12. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.  

13. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

14. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odbycia się zajęć z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.  

15. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu trener może odmówić przyjęcia 
uczestników na trening.  

16. Uczestnicy powinni posiadać własne środki opatrunkowe oraz podręczną apteczkę.  

17. Nieobecność adepta na zajęciach, przez okres dwóch miesięcy, uniemożliwia mu 
podejście do najbliższego egzaminu na stopnie uczniowskie.  

18. W ramach wnoszonych bieżąco opłat za uczestnictwo uczestnik zajęć może: 
- brać udziału w zajęciach sportowych określonej grupy treningowej. 
- przystępować do egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie Taekwon-do.  

W przypadku stopni uczniowskich egzamin organizowany jest dwa razy w roku. 



 

- uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do pokazów Taekwon-do i zawodów. 
- ubiegać się o zakwalifikowania do kadry Klubowej. 
- za zgodą instruktora prowadzącego, brać udział w Turniejach Taekwon-do, Pucharach 

Polski, Mistrzostwach Polski.  
 

Klauzula informacyjna  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Taekwon-do GUK GI, z siedzibą w Markach, ul. 
Kartografów 17/3   NIP 5242399600 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować pod adresem email: 
(gukgi.kontakt@gmail.com) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

II. Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w  celu działalności Szkoły Taekwon-do GUK GI. 

III. Prawo do sprzeciwu 

 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
przez Szkołę Taekwon-do GUK GI. 

 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych  
w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w tym celu.  

IV. Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Twoje dane na podstawie Twojej zgody do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub 
ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

V. Odbiorcy danych  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych  
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  
4. przenoszenia danych  
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie danych jest niezbędne do zorganizowania zajęć sportowych, warsztatów, obozów oraz realizowania 
naszych celów statutowych. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w procesie uczestnictwa w zajęciach  nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany  
i Twoje dane nie są profilowane. 



 

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem. 

X. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych 
należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez 
Administratora danych Szkołę Taekwon-do Guk Gi z siedzibą w Markach, ul. Kartografów 
17/3 w celu działalności Szkoły. 

2. Podaje dane dobrowolnie i oświadczam iż są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem( -am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

 

………………………………………   ………………………………………………………………………… 
(data)       (czytelny podpis) 
 
 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku 
pod warunkiem, że nie naruszy to mojego dobrego imienia. Niniejsza zgoda dotyczy  
w szczególności wykorzystania danych i wizerunku na stronie internatowej www.gukgi.pl, jej 
podstronach, profilach na portalu Facebook związanych ze Szkołą, profilach na portalu 
Instagram, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych relacjach i wywiadach  
z imprez, w jakich Szkoła brała udział. 

……………………………………..   …………………………………………………………………………… 
(data)       (czytelny podpis) 


