Załącznik nr 4
do Regulaminu Klubu

……………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika/ nr PESEL

……………………………………………………………………

Spółdzielczego CSM „Nasza
Praca”

data urodzenia uczestnika

……………………………………………………………………
adres zamieszkania uczestnika

……………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

……………………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców/ opiekuna prawnego

……………………………………………………………………
adres zamieszkania rodziców/ opiekuna prawnego

……………………………………………………………………
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa ……...…………………………………(którego jestem
imię i nazwisko uczestnika zajęć

………..……………………………), w codziennych zajęciach organizowanych w Klubie,
stopień pokrewieństwa

w ramach ferii zimowych lub wakacji w Klubie Spółdzielczym przy ul. Broniewskiego 3 w
Częstochowie
oświadczam, że:
- jestem/ nie jestem Członkiem CSM „Nasza Praca”*
- jestem współmałżonkiem Członka CSM „Nasza Praca”*
- jestem osobą wspólnie zamieszkującą i zameldowaną z Członkiem CSM „Nasza Praca” w
charakterze .………………………………………………………………………*.
*właściwe podkreślić

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Przeciwwskazania dotyczące zajęć sportowych: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Uczulenia na pokarmy, leki, surowicę, jazdę samochodem, słońce, itp.: ………………
…………………………………………………………………………………………………..
Inne uwagi o stanie zdrowia uczestnika zajęć: ….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna, córki, wnuka/ wnuczki, podopiecznego*
w
zajęciach organizowanych przez Klub, w tym również sportach rekreacyjnych lekkoatletycznych
oraz oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w w/w zajęciach.
2. Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach,
3. Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na publikowanie zdjęć syna, córki, wnuka/ wnuczki,
podopiecznego*
*niepotrzebne skreślić

…………………………….
miejscowość i data

………………………………………………………
nr PESEL, nr dowodu osobistego i podpis rodziców lub prawnego opiekuna

Obowiązki Uczestnika- Wychowanka Klubu Spółdzielczego:
Jako współgospodarz Klubu uczestnik - wychowanek dba o wspólne dobro, troszczy się o jego
mienie, chroni je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.
Każdy wychowanek przestrzega zasad kultury współżycia, a w szczególności:
• zachowaniem swoim tworzy dobrą atmosferę do pracy i rozrywki, jest uprzejmy i uczynny
dla pracowników Klubu i kolegów, opiekuje się młodszymi od siebie uczestnikami oraz czuwa
nad ich odpowiednim zachowaniem się; podporządkowuje się poleceniom Kierownika i
Instruktorów w Klubie,
• dba o schludny wygląd własny, utrzymuje ład, czystość i porządek
w
pracowniach we wszystkich pomieszczeniach Klubu,
• zachowuje ciszę w pomieszczeniach Klubu, nie przeszkadza innym na zajęciach, nie pali
papierosów, nie pije napojów alkoholowych oraz nie używa innych środków odurzających;
osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren Klubu,
• troszczy się o bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne i innych, przestrzega przepisów BHP
i p.poż w pracowniach,
• swoją postawą i zachowaniem dba o dobro Klubu,
• przeciwstawia się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji
i
agresji,
• współpracuje z pracownikami Klubu w przestrzeganiu Regulaminu,
• na bieżąco reguluje ewentualne zobowiązania finansowe wobec Klubu,
• ponosi odpowiedzialność finansową za straty i zniszczenia mienia w Klubie.
Ponadto:
• każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego
i stroju
odpowiedniego do typu zajęć i aktualnej pogody (tenisówki, obuwie sportowe, dres lub inny
sportowy strój, ubiór wyjściowy).
• w przypadku pogorszenia się zdrowia lub samopoczucia podczas zajęć uczestnik ma
obowiązek zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub kierownikowi klubu.
Zapoznanie się z treścią Regulaminu potwierdzam własnoręcznym podpisem
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i stosowanie do Regulaminu Sanitarnego w związku z
zagrożeniem koronawirusem Sars Cov 2.
Administratorem danych osobowych jest Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie,
ul. Okólna 113A, numer KRS 0000213616, e-mail: zarzad@csmnp.com.pl, nr tel. 343257355 i przetwarza te dane na podstawie art.
6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.
Administrator oświadcza, że nie przetwarza i nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.
Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla potrzeb i w zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w codziennych zajęciach organizowanych w Klubie, w ramach ferii zimowych lub wakacji w Klubie
Spółdzielczym Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

…………………………….
podpis uczestnika zajęć

……………/……………………………………
podpis rodziców lub prawnego opiekuna

data

2

