
 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Uczestnika do zajęć sportowych organizowanych przez 

Akademię Sportu „Bergovia” (zwaną dalej Organizatorem) powołaną przez Fundację Aktywności i 

Rozwoju Sportowego „Bergovia” na warunkach określonych w niniejszej deklaracji, formularzu 

zgłoszeniowym i Regulaminie Akademii Sportu „Bergovia”. 

2. Podstawą do rozpoczęcia członkostwa w Akademii jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

oraz deklaracji członkowskiej. Wypełnienie formularza oraz deklaracji jest równoznaczne z akcep-

tacją Regulaminu Akademii Sportu „Bergovia” oraz zasad opłacania składek członkowskich. 

3. Opiekun oświadcza, iż Uczestnik (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………. 

będzie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Akademię Sportu „Bergovia” w terminach 

ustalonych przez Organizatora w następującej dyscyplinie (zaznaczyć X właściwą dyscyplinę): 

 

 

 

sprawność przedszkolaka            piłka nożna              badminton   
        (zajęcia dla dzieci 3-6 lat) 

 

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym dla poszczególnych dyscyplin prezen-

towanym na stronie www.bergovia.pl lub komunikowanym w formie e-mail. 

5. W przypadku każdej zmiany informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, Opiekun zobo-

wiązuje się powiadomić Organizatora o zaistnieniu tej zmiany. 

 

§ 2 

 

1. Miesięczna składka członkowska umożliwiająca udział w zajęciach Akademii wynosi odpowiednio: 

• sprawność przedszkolaka  – 130 PLN (treningi 1 raz w tygodniu); 

• piłka nożna    – 150 PLN (treningi 2 razy w tygodniu); 

• badminton    – składka jest ustalana indywidualnie; 

2. Uczestnicy zajęć są objęci przez Organizatora ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wy-

padków (NNW). Ubezpieczenie jest wliczone w kwotę składki członkowskiej. 

3. Składka miesięczna jest płatna z góry za każdy miesiąc do 10-go dnia danego miesiąca i jest nieza-

leżna od liczby zajęć przypadających w poszczególnych miesiącach.  

4. Opiekun niniejszym zobowiązuje się do terminowego opłacania miesięcznych składek. W przypad-

ku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, Uczestnik może zostać zawieszony w pra-

wach zawodnika do czasu uregulowania zaległości. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie upo-

ważnia do pomniejszenia składki miesięcznej.  

5. Opłatę miesięczną w pełnej wysokości nalicza się również w przypadku nieobecności Uczestnika 

na zajęciach w danym miesiącu, niezależnie od liczby tych nieobecności w danym miesiącu. 

   

http://www.bergovia.pl/


6. W przypadku całkowitej (100%) nieobecności Uczestnika na zajęciach w danym miesiącu, jeśli 

nieobecność ta została zgłoszona przed rozpoczęciem miesiąca w którym nastąpiła, wówczas 

składka miesięczna wynosi 50% nominalnej składki miesięcznej określonej w § 2 pkt 1. Zgłoszenie 

takie należy przekazać do Organizatora na adres e-mail: info@bergovia.pl. 

7. Wpłaty należy dokonywać tylko w formie elektronicznej na konto fundacji (podając: imię i nazwi-

sko dziecka, miesiąc oraz dyscyplinę): 

Fundacja Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia”  

Bank Pekao S.A. 

nr: 11 1240 1183 1111 0010 7365 3878 

8. Opiekun zobowiązuje się powiadomić trenera o każdej nieobecności dziecka na zajęciach. 

 

§ 3 

 

1. Każdy Uczestnik Akademii Sportu „Bergovia” jest zobowiązany do zakupu pakietu sprzętowego 

Akademii dostępnego dla wybranej grupy zajęć (dla danej dyscypliny). Opis pakietów dostępny 

jest na stronie internetowej Organizatora: www.bergovia.pl. 

2. W ramach członkostwa w Akademii, Opiekun wyraża zgodę i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć, 

na umieszczenie reklam sponsorów lub partnerów Akademii na oficjalnych strojach i sprzęcie 

Uczestnika Akademii, zakupionych dobrowolnie przez Opiekuna w ramach pakietu sprzętowego, 

pod warunkiem, że reklama nie będzie naruszała dóbr osobistych Uczestnika oraz zasad współży-

cia społecznego i dobrych obyczajów. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach sportowych, zakupiony pakiet sprzętowy 

pozostaje własnością Uczestnika. 

 

§ 4 

 

1. Opiekun oświadcza, iż zgłaszane dziecko zostało poddane stosownym badaniom, stan jego zdro-

wia jest dobry, a nadto oświadcza, że nie ma ono żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu i 

uczestniczenia we wszelkich zajęciach organizowanych przez Akademię Sportu „Bergovia”. 

 

§ 5 

 

1. Opiekun dziecka niniejszym potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Akademii Sportu „Bergo-

via” i będzie przestrzegać jego postanowień. Zgłoszenie dziecka na wybrane zajęcia oznacza ak-

ceptację bez zastrzeżeń warunków zawartych w Regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń. 

2. Opiekun oświadcza, że akceptując zapisy Regulaminu wyraża jednocześni zgodę na wykorzysty-

wanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez 

Organizatora lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Uczestnika lub wizerunku Opiekuna 

prawnego przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, 

wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Organizatora w celach szkoleniowych i 

promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym publikacjach prasowych, w In-

ternecie, materiałach promocyjnych.  

3. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pi-

semnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

http://www.bergovia.pl/


4. Opiekun oświadcza, że został poinformowany o zaleceniach dotyczących wykonania podstawo-

wych okresowych badań lekarskich Uczestnika z zakresu medycyny sportowej lub badań u lekarza 

rodzinnego. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego i deklaracji członkowskiej Opiekun 

bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją mają zastosowanie właściwe przepisy. 

 

§ 7 

 

1. Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Opiekuna 

Uczestnika i Organizatora. 

 

 

 

 
data, miejscowość         czytelny podpis rodzica (opiekuna)      

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Sportu Bergovia w celach: komunikowania się za 
pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres 
e-mail oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz na podstawie 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  swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych 
oraz prawo ich poprawiania. Zapoznałem się z warunkami zgłoszenia.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin Akademii Sportu Bergovia oraz regulaminem zajęć odbywających się na wskazanych 
obiektach sportowych. 

 

 

  


