Regulamin
Wpisowe 50zł - opłata jednorazowa
Składka członkowska - 10 zł miesięcznie, opłacana w dwóch ratach, za
pierwsze półrocze i drugie półrocze
Opłata licencyjna – 50 zł na rok kalendarzowy – wymagana jedynie od
zainteresowanych uzyskaniem licencji, opłata w całości przekazywana jest
przez Klub na rachunek Polskiego Związku Gimnastycznego
UWAGA! NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMIANY
MIESIĘCZNEJ SKŁADKI.
Płatności prosimy dokonywać na konto klubu GUKSFE: Pekao 40 1240
4849 1111 0010 7058 3576
W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka
Termin płatności: do 10 stycznia za pierwsze półrocze oraz do 10
września za drugie półrocze
 Ja niżej podpisana/y akceptuję koszty oraz zasady opłat i
zobowiązuję się do ich pokrywania w terminie.
 Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym
wyżej wymienionego uczestnika oraz że zapoznałem się z
regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat w wysokości i
terminach określonych w niniejszym regulaminie. Brak opłaty będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach w
kolejnym miesiącu do czasu uregulowania zaległości.
 W przypadku rezygnacji z zajęć w GUKSFE zobowiązuję się do
poinformowania zarządu klubu o dacie wystąpienia z klubu pisemnie
lub przez e-mail.

Data: ............................................. Podpis opiekuna: ........................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego
dziecka przez administratora danych GUKSFE z siedzibą w Ustroniu , ul.
Daszyńskiego 2 w celu działalności statutowej Klubu.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
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 osobowych, danych mojego
dziecka oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku pod warunkiem, że
nie naruszy to mojego dobrego imienia, jak i mojego dziecka. Niniejsza
zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych i wizerunku na
stronie internetowej www.ksorion.pl, jej podstronach, profilach na portalu
Facebook związanych ze Stowarzyszeniem oraz innych relacjach i
wywiadach z imprez, w jakich Stowarzyszenie brało udział.

........................................... ...............................................
data czytelny podpis

