Deklaracja - Porozumienie stron z zobowiązaniem „młodocianego ucznia” oraz Rodziców Ucznia
o przyjęcie do Klubu sekcji „Kwalifikowanej – biorącej udział w krajowym systemie współzawodnictwa strzeleckiego”
na okres …………………………………………......... ( poniżej dane Zawodnika)
IMIĘ............................................................... NAZWISKO.............................................................................................................. .
Stały adres zamieszkania.................................................................................................................................................................
Nr. Ew. PESEL ...................... tel. . ...................... e-mail................................. tel. Rodziców ……………......................................

Proszę w ramach porozumienia stron za zgodą Rodziców o przyjęcie do
Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła przy I LO sekcji wyczynowej.

Zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu i Sekcji, przedstawiania, co 6 miesięcy zaświadczenia o zdolności
do treningu i zawodów - wpisy w książeczce sportowo/lekarskiej. ( Obowiązek w sporcie kwalifikowanym – ustawa)
2. Systematycznego udziału w treningu strzeleckim, minimum 2 razy w tygodniu zgodnie z planem prowadzącego Trenera
oraz posiadania wymaganego ubioru sportowego z ochronnymi okularami i osłonami słuchu na treningi i zawody.
3. Rodzice wniosą opłatę wpisowego 50,00 zł – jednorazowo, wpłacą ubezpieczenie zbiorowe 50, 00 zł .raz w danym roku
oraz opłacać będą do każdego 5 dnia miesiąca składkę Członka Klubu w wysokości 50,00 zł /miesięcznie.
4. Rodzice zobowiązuję się do wnoszenia dodatkowych opłat wynikających z rozwoju sportowego np. konsultacji,
zgrupowań udziału w wyjazdowych zawodach strzeleckich oraz opłat regulaminowych do PZSS np. patent, licencja.
5. Znany jest mi Statut i Regulamin Klubu oraz przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie oraz
sporcie kwalifikowanym, które zobowiązuję się szczegółowo przestrzegać.
6. Przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz ustaleń i wytycznych Trenera/ Kierownika ekipy podczas treningów ,
zgrupowań stacjonarnych, wyjazdów na zawody, zgrupowania, konsultacje oraz inne wyjazdy sportowe.
7. Oświadczam, ze Rodzice pokryją koszty ewentualnych strat materialnych powstałych z mej przyczyny podczas
szkolenia lub startu w zawodach, wyrażam zgodę wykorzystywanie w działalności Klubu mego wizerunku jako strzelca.
M. ………………………

Data …………………

podpis zawodnika ……………………………………………..

Oświadczenie-Zgoda Rodziców
My niżej podpisani : ................................................................................................................................................................
(Nazwisko i imiona Rodziców)
1. Akceptujemy deklarację – porozumienie naszego Dziecka i Wyrażamy zgodę na udział naszego Dziecka w zajęciach
strzeleckich: treningach, zgrupowaniach, konsultacjach oraz zawodach zgodnie z planem Klubu, udział w treningu ..................
w tygodniu, pokrywamy koszty dojazdu na treningi i inne zajęcia strzeleckie wynikłe z rodzaju konkurencji uprawianej przez
Dziecko oraz dofinansowanie startu w obozach i konsultacjach.
2. Zobowiązujemy się do wnoszenia w/w opłat regulaminowych obowiązujących w Klubie, stwierdzamy, że nasze Dziecko
jest zdrowe, nie wymaga specjalnej opieki i może uprawiać strzelectwo sportowe w sekcji sportu kwalifikowanego.
3. Wyrażamy zgodę na dojazdy na treningi i konsultacje oraz wyjazdy naszego Dziecka na imprezy strzeleckie zgodnie z
planem Klubu - samochodem wynajętym, Trenerów lub innych Członków Klubu.
4. Zobowiązujemy się do dodatkowego wspierania działalności Klubu poprzez pozyskiwanie Sponsorów
oraz własny wkład finansowy lub rzeczowy na działalność Statutową Klubu z dofinansowaniem potrzeb strzeleckich
naszego dziecka.
5. Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów strat powstałych z winy naszego dziecka, po przeprowadzeniu wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji.
W załączeniu zaświadczenie o stanie zdrowia z poradni sportowo-lekarskiej.(Książeczka sportowo-lekarska)
M .…………………. Data ......................... podpis obojga Rodziców .................................................................................
Poniżej, potwierdzenie Klubu, który zapewnia bezpłatnie:
Szkoleniowca, strzelnicę, broń, amunicję i tarcze, opłaca startowe oraz ubiór dla Zawodnika Reprezentanta Klubu.
........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi o przyjęciu.
Wyk. w 2 egz. Klub, Rodzice

