ŁÓDZKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
ZRZESZONA W POLSKIM ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO

Imię i nazwisko (uczestnika zajęć)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Adres email (w przypadku niepełnoletnich-email rodziców)

Numer(y) telefonu

Zawód, miejsce pracy, nr przedszkola/szkoły

PESEL

REGULAMIN ŁAKT
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

ŁAKT jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT) zrzeszonego w World Traditional Karate-Do Federation (WTKF).
Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.
Przy zapisie do Akademii obowiązuje wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz jednorazowa składka wpisowa w wysokości 50zł.
W celu uzyskania legitymacji członkowskiej PZKT należy dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne.
Opłata członkowska jest pobierana za miesiące objęte szkoleniem: miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub rocznie. Wysokość
opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Akademii.
Promocyjną opłatę składki miesięcznej należy uiszczać przed pierwszym treningiem w miesiącu. W przypadku wpłaty po
pierwszym treningu miesiąca obowiązuje opłata normalna.
Wszystkich ćwiczących w ŁAKT obowiązują badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej. Brak badań uniemożliwia
uczestnictwo w zajęciach.
ŁAKT zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
ŁAKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo
wolnych od pracy. W czasie np. „długich weekendów” lub przerw świątecznych zajęcia mogą odbywać się według zmienionego
grafiku, o czym ŁAKT poinformuje członków odpowiednio wcześniej . W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu
choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w
dowolnie wybranym terminie.
Członków ŁAKT obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NNW na treningach (we własnym zakresie lub za pośrednictwem
Akademii- we wrześniu).
W przypadku nieobecności na treningach – w zamian za nieobecności można uczestniczyć w treningach w innych grupach w ciągu
kolejnego miesiąca.
Sprawy nieujęte w regulaminie reguluje statut ŁAKT
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
co POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM (Podpis prawnego opiekuna/rodzica (w przypadku niepełnoletnich):

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

695 27 95 95

karate@karatetradycyjne.pl

90-252 Łódź
ul. Jaracza 42 m.6
NIP: 947 19 23 938

ŁÓDZKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
ZRZESZONA W POLSKIM ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO

B)
1.

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie treningów karate tradycyjnego organizowanych przez Łódzką Akademię Karate Tradycyjnego z
siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 42 m6 oraz pozostałych imprez z udziałem członków ŁAKT z udziałem moim lub mojego dziecka, jak również do
wykorzystania uzyskanych obrazów w poniżej wskazanych okolicznościach [ ]*.
Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane, pokazywane publicznie oraz wykorzystane na potrzeby
promowania Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego, pod warunkiem, że przedstawione fotografie i obrazy nie podważają
dobrego imienia i reputacji mojego lub dziecka.

2.

3.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Łódzką Akademię Karate Tradycyjnego zdjęć i filmów mojego autorstwa, tj. umieszczanie ich: na stronie
internetowej i portalach społecznościowych, funpage ŁAKT,na plakatach, ulotkach, folderach oraz materiałach promocyjnych ŁAKT lub partnerów
ŁAKT. [ ]*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową lub smsem wszelkich komunikatów od ŁAKT. [ ]*

Ja, niżej podpisana/y potwierdzam, że jestem w pełni uprawniona/y do udzielenia niniejszego upoważnienia i zgody dla Łódzkiej Akademii Karate
Tradycyjnego oraz, że nie ciąży na mnie żadne zobowiązanie, które mogłoby ograniczyć lub stanowić przeszkodę w korzystaniu z przyznanego mi prawa do
używania wizerunku, a zwłaszcza żadne zobowiązanie do występowania o jakąkolwiek inną zgodę, w szczególności od federacji i związków sportowych,
klubów, zespołów sportowych lub jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla potrzeb Akademii zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. (DU 2002 nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych jest Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego z siedzibą
w Łodzi przy ul. Jaracza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

C)
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych/pełnoletnich członków ŁAKT






Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem ŁAKT i akceptuję postanowienia statutu, cele i zadania Łódzkiej Akademii Karate TradycyjnegoStatut dostępny na stronie internetowej ŁAKT www.karatetradycyjne.pl. Zgadzam się na uczestnictwo moje/mojego dziecka jako członka Akademii
w zajęciach i imprezach sportowych na zasadach określonych w statucie ŁAKT.
Zobowiązuję się do posiadania aktualnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej podczas zajęć w ŁAKT
Zobowiązuję się do zakupienia dla siebie/ mojego dziecka i posiadania podczas zajęć polisy ubezpieczeniowej NNW (zalecamy ubezpieczenie ŁAKT)
Zobowiązuję się do terminowego opłacania ustalonych składek członkowskich w pełnym zakresie: miesięcznie, kwartalnie, semestralnie, rocznie
*(właściwe podkreślić)

Wpłat składek należy dokonać na rachunek bankowy Akademii nr 29 1140 2017 0000 4802 1287 1249 MBank





W przypadku nieuiszczenia statutowych składek w w/w terminach Akademia wezwie Członka lub Reprezentanta Członka do uiszczenia zaległej
wymaganej składki w terminie do 14 dni, zaś do czasu otrzymania zaległej składki Akademii przysługuje prawo ograniczenia praw zalegającego z
uiszczaniem składek członka w szczególności w zakresie korzystania ze szkolenia sportowego.
Akceptuję, iż w przypadku nieuiszczenia wskazanej w wezwaniu składki w wyznaczonym terminie, Akademia ma prawo dochodzić zaległości
finansowych na drodze prawnej.
Przyjmuję do wiadomości, iż obowiązkiem Członka Akademii jest regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywne uczestniczenie treningach oraz
przygotowywanie na zajęcia zgodnie z poleceniami instruktora. Przyjmuję do wiadomości, że brak uczestnictwa członka Akademii w zajęciach nie
zwalnia z obowiązku uiszczenia należnej składki członkowskiej
Łódź, dnia

UWAGA!
Wszystkich ćwiczących karate tradycyjne zrzeszonych w ŁAKT, która jest zrzeszona w PZKT
obowiązuje opłacenie indywidualnej licencji członkowskiej PZKT. WPŁATY ZA INDYWIDUALNE
LICENCJE CZŁONKOWSKIE PZKT (koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących
od 1 stycznia 2015 r.-liczy się data wpłaty) 33 8988 0001 0000 0017 8930 0006, Bank
Spółdzielczy w Przedborzu W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną
przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:

695 27 95 95

Podpis

Podpis rodziców/opiekunów w przypadku niepełnoletnich

karate@karatetradycyjne.pl

90-252 Łódź
ul. Jaracza 42 m.6
NIP: 947 19 23 938

