KARTA UCZESTNIKA
(treningi Kung Fu / Wu Shu)
1. DANE PERSONALNE *.
Imię i nazwisko ....................................................................................................
Data urodzenia ......................................................
Miejsce zamieszkania :
Miejscowość ..................................................Kod pocztowy.................................
Ulica .........................................nr. domu ..................nr. mieszkania .....................
Nr. Telefonu / Mobile ...........................................................................................
E – mail .................................................................................................................
nr. telefonu 2 .........................................................................................................
2. ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA **
Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo córki / syna, w zajęciach
sportowych Hung Gar Kung Fu.

...........................................
czytelny podpis
3. OPINIA LEKARZA ***
Nie stwierdzam przeciwwskazań do uczestnictwa wyżej wymienionego w
zajęciach sportowych Kung Fu / Wu Shu.

..........................................
pieczęć i podpis lekarza
4. Polityka RODO
oświadczam, iż zapoznałam/-em się z polityką RODO ( umieszczona na stronie www ) i
wyrażam zgodę na udostępnianie swoich danych dla działalności Akademii.

..........................................
czytelny podpis
* - Wyrażam zgodę na zamieszczenie podanych danych osobowych, w tym adresu e-mail, w bazie Akademii Kung Fu Pazury Tygrysa i
wykorzystanie ich w celach informacyjno-marketingowych związanych z działalnością Akademii Kung Fu Pazury Tygrysa, z możliwością wglądu
do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Nie udostępniamy podanych danych osobom trzecim.
** - wypełnić w przypadku niepełnoletniości uczestnika zajęć
*** - dla osób pełnoletnich, można wpisać "na własną odpowiedzialność"

AKADEMIA KUNG FU
PAZURY TYGRYSA
www.pazurytygrysa.pl
e-mail : akademia@pazurytygrysa.pl
tel. 506 714 250

Regulamin
1. Uczniowie / Uczestnicy są zobowiązani wykonywać wszystkie polecenia instruktora na treningu,
2. Nabyte umiejętności można wykorzystywać tylko do obrony siebie lub innych,
3. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielowi, starszym braciom, współćwiczącym i
wszystkim innym,
4. Każdy uczeń powinien pracować nad tolerancją i umiejętnościami współżycia z ludźmi i
otaczającym światem,
5. Ćwiczący powinien praktykować sztukę Hung Gar Kung Fu dla osiągnięcia wyższego poziomu
umysłowego, duchowego i fizycznego,
6. Ćwiczący powinien swoją postawą promować idee Hung Gar Kung Fu,
7. W czasie treningu obowiązuje odpowiedni strój i obuwie - biała koszulka z logiem Akademii oraz
długie ( najlepiej czarne ) spodnie ( mogą być ewentualnie 3/4 długości ). Osoby posiadające
jakiś stopień winny nosić na zajęciach szarfę przynależną do swojego stopnia.
8. Ćwiczący jest zobowiązany do regularnego uiszczania opłaty treningowej w wysokości ustalonej
przez prowadzącego Akademię. Opłaty należy dokonać na początku każdego miesiąca ( na
pierwszych zajęciach )
9. Jeśli osoba dokona wpłaty w późniejszym terminie, zobowiązana jest do zapłacenia pełnej
składki za dany miesiąc, niezależnie od liczby treningów w których wzięła udział
10. Jeśli osoba ma nieopłaconą składkę, prowadzący ma prawo odmówić wejścia na trening do
momentu uiszczenia opłaty
11. W przypadku zwłoki w zapłacie składek miesięcznych / opłat za treningi prowadzący treningi ma prawo do
naliczania odsetek ustawowych od zaległej kwoty.

przyjąłem do wiadomości i będę stosował / stosowała

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

podpis uczestnika / opiekuna

