
 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego Słupskie WOPR 

 
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami 

 

A. Dane członka klubu  
Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

PESEL 

Miejsce zamieszkania 

Telefon 

Mail 

 

B. Dane rodzica/opiekuna 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

PESEL 

Miejsce zamieszkania 

Telefon 

Mail 
 
  
1.Deklaruję chęć przystąpienia do Klubu Sportowego Słupskie WOPR  

2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Klubu Sportowego Słupskie WOPR oraz, że 

akceptuję jego postanowienia.  

3. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym.  

 
Oświadczenie 

□  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, moich danych osobowych i danych mojego dziecka w bazie danych Klubu Sportowego Słupskiego WOPR, 

który będzie ich administratorem. Zgadzam się na przekazywanie tych danych osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem 

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) dla potrzeb niezbędnych do 

rekrutacji na zajęcia, w celu sporządzenia list uczestników, wyczytania  danych w obecności innych osób oraz przekazania danych instruktorom/trenerom 

prowadzącym zajęcia oraz w celu udziału w zawodach 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć do celów promocyjnych, rekrutacyjnych, marketingowych. 

□  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, smsowy, mailowy i listowy.   

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak są niezbędne do  członkostwa w Klubie Sportowym 

Słupskie WOPR. Administratorem danych jest: Klub Sportowy Słupskie WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.  

 

 

…………………………     

Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO SŁUPSKIE WOPR 

 

 

I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:  
-  Klub Sportowy Słupskie WOPR – Klub Sportowy Słupskie WOPR z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 99,  

-  Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków Klubu Sportowego Słupskie WOPR 

-  Członek Zawodnik – członek Klubu Sportowego Słupskie WOPR reprezentujący Klub i uczestniczący w zajęciach 

sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Słupskie WOPR oraz w zawodach, zwany dalej Zawodnikiem.  

-  Członek Uczestnik – członek Klubu Sportowego Słupskie WOPR uczestniczący w zajęciach z nauki i doskonalenia 

pływania organizowanych przez Klub Sportowy Słupskie WOPR, zwany dalej Uczestnikiem.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA  
- W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą brać udział Uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w 

zajęciach podpisując deklarację przystąpienia do Klubu Sportowego Słupskie WOPR  

- Regularne opłacanie składek członkowskich  

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone pisemnym oświadczeniem 

rodzica/opiekuna prawnego.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH  
- W zajęciach sportowych mogą brać udział Zawodnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach 

podpisując deklarację przystąpienia do Klubu Sportowego Słupskie WOPR 

- Regularne opłacanie składek członkowskich  

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone pisemnym oświadczeniem 

rodzica/opiekuna prawnego. 

- Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania 

aktualnych badań lekarskich.  

- Decyzję o zgłoszeniu Zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener Zawodnika na podstawie osiąganych 

rezultatów i zaangażowania w zajęciach treningowych.  

- Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach , do których został zgłoszony.  

- Zawodnik zgłoszony na zawody ma obowiązek spełnić wymogi określone w regulaminie danych zawodów. 

- Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie 

dostosować się do terminów zawodów.  

- Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być 

zaakceptowane i uzgodnione z trenerem.  

 

IV. FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY (dot. wyłącznie Zawodników)  
- Koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą rodzice 

zawodników lub Klub w miarę posiadanych środków finansowych.  

- Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub.  

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU SPORTOWEGO SŁUPSKIE WOPR  

UCZESTNIK/ZAWODNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:  
- Uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,  

- Korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej,  

- Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,  

- Udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do Mistrzostw Polski w momencie uzyskania wyniku na 

poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do finału B na MP w sezonie poprzedzającym (dot. wyłącznie 

Zawodników)  

- Dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych .Wysokość dofinansowania zależna jest od 

wyników sportowych Zawodnika oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu (dot. wyłącznie Zawodników)  

- Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia Członkiem Klubu.  

 

UCZESTNIK/ZAWODNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:  
- Przestrzegać obowiązującego Statutu i Regulaminu Klubu Sportowego Słupskie WOPR.  

- Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni.  

- Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu. W przypadku niesystematycznego 

uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej.  

- Stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową lub nauki pływania.  

- Posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. strój kąpielowy, czepek oraz klapki.  



- Osoby korzystające z pływalni muszą być zdrowe tj. wolne od chorób dróg oddechowych, chorób skóry oraz chorób 

układu nerwowego np.: epilepsji, w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarskiej.  

- Każdy Zawodnik wyjeżdzający na zawody zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w 

Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku życia. Dzieci poniżej 10 roku życia zobowiązane są przedstawić 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni.  

- Każdy Uczestnik/Zawodnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.  

- Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie 

wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku ich wystąpienia (dot. wyłącznie Zawodników 

biorących udział w zawodach).  

- Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie (miesięczne).  

- Brać udział w zawodach pływackich organizowanych przez Klub (dot. wyłącznie Zawodników).  

- Udział Zawodnika Klubu Sportowego w zawodach pływackich innych niż międzyszkolne na własną rękę jest 

możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez koordynatora sekcji pływackiej i trenera odpowiedzialnego za danego 

zawodnika w innym przypadku zawodnik zostanie zawieszony.  

- Godnie reprezentować Klub, zachować postawę sportowca, poszanować zasady uczciwej walki, szacunku dla 

przeciwnika.  

 

VI. ZMIANA BARW KLUBOWYCH:  
- W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego.  

- Zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw 

innego klubu.  

 

VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KLUBU SPORTOWEGO 

SŁUPSKIE WOPR  
A. Zasady ogólne  

1. Każda osoba, przystępując do Klubu Sportowego Słupskie WOPR, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do 

uiszczania składek członkowskich. 

2. W przypadku nie opłacanie składek członkowskich Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z grupy 
treningowej.  

3. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być 

przedstawione do biura Słupskiego WOPR na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź 

rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.  

 

B. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.  

1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu na początku każdego roku szkolnego. 

2. Klub, w szczególnych przypadkach, w ciągu roku szkolnego może zmienić wysokość opłaty członkowskiej. Nowa 

stawka obowiązuje jeśli rodzic/opiekun nie złoży rezygnacji z członkostwa w Klubie w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia o zmianie stawki. 

3. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu 

Sportowego Słupskie WOPR – 26 1020 4649 0000 7502 0052 1880 

4. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.  

5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:  

a) opłata członkowska grupa sportowa lub opłata członkowska nauka pływania  

b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka;  

c) okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące.  

6. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z 

członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.  

7. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.  

 

C. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.  

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, biuro Klubu może wysłać drogą elektroniczną do 

członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), 

ponaglenie o uregulowanie zaległości.  

2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej dłużej niż 21 dni, skutkuje skreślenie z listy uczestników 

z winy (rodzica/opiekuna) co nie zwalnia z uregulowania zaległych płatności, co jest jednoznaczne z 

wypowiedzeniem członkostwa przez Klub ze skutkiem natychmiastowym 

3. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.  

4. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości w stosunku do Klubu 

 



 

VIII. USTANIE CZŁONKOSTWA:  
- Każda ze stron może wypowiedzieć członkostwo w Klubie w formie pisemnej w każdej chwili, z zachowaniem 30-

dniowego okresu wypowiedzenia.  

- Klub ma prawo do wypowiedzenia Członkowi Zawodnikowi/Członkowi Uczestnikowi członkostwa w Klubie ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu, Statutu 

Klubu lub norm współżycia społecznego.  

- Wypowiedzenie ze strony członka Klubu nie zwalnia go z opłaty członkowskiej za okres wypowiedzenia .  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

- W przypadku odwołania danych zajęć treningowych biuro Słupskiego WOPR powiadomi o tym fakcie Uczestników 

zajęć lub jego rodziców/opiekunów telefonicznie, sms’em lub drogą mailową, a nadpłata zostanie przeniesiona na 

następny miesiąc rozliczeniowy. 

- Klub zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozwiązania grupy w przypadku małej ilości osób w danej grupie. 

- Przed treningiem oraz po jego zakończeniu odpowiedzialność za niepełnoletnich członków Klubu spoczywa na 

rodzicach. 

- Rodzice/opiekunowie/pełnoletni członkowie ponoszą odpowiedzialność materialną wobec Klubu za szkody 

wyrządzone z Jego winy, a Klub nie odpowiada za utratę mienia przez uczestnika zajęć na skutek zguby, zniszczenia 

lub kradzieży. 

- Klub może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania członkostwa. O wszelkich zmianach 

Regulaminu rodzice/opiekunowie/pełnoletni członkowie zostaną powiadomieni telefonicznie, sms’em lub drogą 

mailową. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje jeśli pełnoletni członek lub rodzic/opiekun nie złoży rezygnacji z 

członkostwa w Klubie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie Regulaminu. 

 

 

Data i Podpis opiekuna prawnego       Podpis zawodnika  

…………………………………….      ……………………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


