REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH BOKSERSKICH DZIECI I MLODZIEŻY
W ŚREMSKIM KLUBIE BOKSERSKIM „WARTA”.

Celem prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych jest angażowanie wszystkich chętnych Uczestników do różnych
form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
*Imię i Nazwisko DZIECKA/ UCZESTNIKA ZAJĘĆ……………………………………………………............................................
*Imię i Nazwisko OPIEKUNA………………………………………………………………………..………………………………………………….
*Wiek dziecka/uczestnika zajęć….……………………….……………………………………………….............................................
*Nr. Telefonu do opiekuna……………………………………………………………………………………............................................
Uwagi/adres email……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis uczestnika zajęć………………………………………………………………………………...………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej……………………………………………………….
PROSZĘ ZAZNACZYĆ DO JAKIEJ GRUPY ZGŁASZANY ZOSTAJE UCZESTNIK ZAJĘĆ
BOXING KIDS – 6 – 9 lat – czas 45 minut – 2x w tygodniu
GRUPA MŁODZIK – 10 – 12 lat – czas 60 minut - 2x w tygodniu
GRUPA JUNIOR – 13 – 17 lat – czas 75 minut - 2x w tygodniu

1. Treningi odbywają się w obiekcie Śremskiego Sportu na Sali do Sportów Walki przy ulicy Staszica 1a co
najmniej dwa razy w tygodniu – harmonogram dostępny u trenerów poszczególnych grup.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bokserskich jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego
deklaracji i dostarczenie dokumentu bezpośrednio prowadzącemu ( nie koniecznie osobiście ).
3. Deklarację należy przekazać przed przystąpieniem Uczestnika do zajęć. Rodzice Uczestników zajęć we
własnym zakresie , powinni skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do
uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych.
4. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzice/
opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że dzieci są zdrowe i nie posiadają żądnych
przeciwskazań do brania w nich udziału. Ponadto wymagane jest podpisanie i dostarczenie oświadczenie o
stanie zdrowia uczestnika zajęć – ZAŁĄCZNIK nr.1
5. Uczestnik zajęć sportowych/bokserskich zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
6. Obowiązkiem Uczestnika zajęć sportowych jest informowanie prowadzącego przed przystąpieniem do
wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu pogorszonym
stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
7. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast
zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.
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8. Na zajęcia należy przybyć 15 min wcześniej, przebrać się, zmienić obuwie i przygotować do zajęć, następnie
punktualnie zgłosić się do instruktora lub trenera. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy
złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić trenerowi.
9. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczęszczania na treningi. W przypadku spóźnienia powyżej 10
minut uczestnik może wejść na sale jedynie za zgodą trenera lub czeka do momentu przerwy w treningu.
10. Na salach gimnastycznych/siłowni obowiązuje absolutny zakaz:
 Korzystania z telefonów komórkowych.
 Jedzenia jakichkolwiek posiłków podczas treningów oraz picia napojów innych niż woda niegazowana.
 Spożywania alkoholu, palenia papierosów (lub innych używek) lub przebywania pod ich wpływem.
 Wynoszenia i przywłaszczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego
 Przebywania w inny obuwiu niż czyste obuwie sportowe ( niebrudząca i płaska podeszwa)
 Przed i po zajęciach odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie )
 Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów klubu przed lub po treningu.
 Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu składki (zgodne z uchwałą klubu).
 Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom
wydawanym przez prowadzącego zajęci oraz personel obiektu , z którego korzystają.
 Przebywanie opiekunów na Sali treningowej w trakcie zajęć jest możliwe tylko za zgodą trenera.
 Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiednich strojów treningowych w trakcie zajęć.
 Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialność.
 Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
 Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW.
 W przypadku niespełniania warunków regulaminu trener może odmówić przyjęcia uczestników na
trening.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

OGÓLNE OBOSTRZENIA COVID 19
Pamiętaj, aby przed wejściem na obiekt założyć maseczkę, a następnie zdezynfekować ręce,
Zachowaj bezpieczną odległość – minimum 1.5 m od pozostałych osób korzystających z obiektu,
Pracownicy obiektu sportowego zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej,
Na obiekcie będą rozmieszczone regulaminy poszczególnych stref, do których należy się dostosować
Zrezygnuj z korzystania z zajęć, jeżeli zaobserwowałeś u siebie lub u swojego dziecka/podopiecznego
niepokojące objawy, tj. katar, kaszel, podwyższoną temperaturę albo inne objawy grypopodobne. W razie
pogorszenia stanu powinieneś rozważyć również kontakt z lekarzem lub placówką sanitarnoepidemiologiczną.
W trakcie trwania zajęć w sali mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć wraz z prowadzącymi,
Dla klientów dostępna jest szatnia na II piętrze wraz z natryskami,
Wejście na sale dostępne jedynie w zmienionym obuwiu sportowym,
Przed oraz po wyjściu z sali skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk,
Podczas korzystania z zajęć nie obowiązuje noszenie masek,
Zaleca się w miarę możliwości zachować bezpieczną odległość (chyba, że rodzaj zajęć na to nie pozwala),
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POSTANOWIENIE KOŃCOWE
W razie niewłaściwego zachowania Uczestników zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu,
bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniające
prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez prowadzącego ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w
danym treningu aż do usunięcia Uczestnika z zajęć. Uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zajęć sportowych i do jego przestrzegania.
* Regulamin oraz załącznik nr. 1 do regulaminu przygotowano w jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu do trenerów:
Krzysztof Lewandowski – 512 131 707
Patryk Klupś – 661 432 367
Adres e-mail klubu – boks.srem@gmail.com
Adres strony na facebook - u na której pojawiają się informacje dotyczące wydarzeń z życia klubu oraz
losowe zmiany w harmonogramie prowadzonych zajęć - https://www.facebook.com/boks.srem
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ZAŁĄCZNIK nr. 1

………….………, dnia ….........................................

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA AMATORA, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 ROKU
ŻYCIA O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W TRENINGACH
I WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W BOKSIE
Ja niżej podpisany/a ………………………................................................... (imię i nazwisko) opiekun prawny
-……………...………………………………………………………………….(imię i nazwisko uczestnika zajęć) zwanego dalej
zawodnikiem oświadczam, iż:
1. Zawodnik jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym – treningach i turniejach
organizowanych przez Śremski Klub Bokserski lub Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski,
a tym samym w powyższym zakresie uczestniczy w treningach na własne ryzyko i
odpowiedzialność;
2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie skonsultować
swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w treningach.
3. Zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania Klubu o zmianie stanu
zdrowia zawodnika i wystąpieniu przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym;
4. Zapoznałem się z Regulaminem Śremskiego Klubu Bokserskiego WARTA i przyjmuję do
wiadomości, że Klub jest uprawniony w każdym momencie do zobowiązania mnie do
przedłożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia
zawodnika umożliwiającym mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym;
5. Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
informacji w zakresie stanu zdrowia zawodnika lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym, a także nie
poinformowaniu Klubu o ich wystąpieniu. Tym samym w takiej sytuacji ani Klub ani trener nie
ponosi odpowiedzialności za odniesione przez zawodnika z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia
itd.
6. Przystąpienie do treningów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki
do wzięcia udziału w treningach pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada
podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa.
7. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków.
Koszt ww. ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest obowiązkiem zawodnika.
Czytelny podpis i data oświadczającego: ………………………………………………………..
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Oświadczenie jest ważne do końca danego sezonu, chyba że przed jego końcem:



zawodnik zmieni przynależność klubową, wówczas do momentu zmiany;
stan zdrowia zawodnika ulegnie zmianie i wystąpią przeciwwskazania zdrowotne
uniemożliwiające zawodnikowi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym

..…………………………………………………….
czytelny podpis opiekuna prawnego
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..................………..………………
(miejscowość, data)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku / przetwarzanie danych osobowych dziecka

Ja niżej podpisany/a*…………………………………………………………………………………………………….…………..………..……………………...,
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych Osobowych – ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI
„WARTA” przy ul. Staszica 1A w Śremie danych osobowych i informacji o osiągnięciach mojego niepełnoletniego
syna/niepełnoletniej córki*
............................……….………………………….………………………............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam/y* zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego* w bazie danych ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI „WARTA”.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*.
...........…………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)
*Niepotrzebne skreślić

Wyrażam/y*
zgodę
na
wykorzystanie
wizerunku
mojego
dziecka
/
podopiecznego*
……………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z promocją Klubu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas treningów, zawodów,
wydarzeń zorganizowanych w ramach świadczonych usług w zakresie sportu, w celu realizacji zadań ŚREMSKI KLUB
BOKSERSKI „WARTA” oraz prowadzenia konkursów, i innych akcji związanych z działalnością klubu mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz publikowane w mediach.
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*.
...........…………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)
*Niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna - RODO ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI „WARTA”
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję,
że:












Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest ŚREMSKI KLUB BOKSERSKI
„WARTA” przy ul. Staszica 1A w Śremie – tel 512 131 707
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie
danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, w celu
realizacji statutowych. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody
wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa oraz organizacjom sportowym. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie
podmiotom świadczącym na rzecz klubu usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. W
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, do
przenoszenia danych lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na
adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa dziecka w
zajęciach sportowych prowadzonych przez ŚKB Warta w Śremie, zaś w przypadku danych dotyczący
upublicznienia wizerunku - wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne.
...........…………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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