
GDAŃSKI  KLUB OKINAWA SHORIN-RYU KARATE 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Treningi karate odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w dni nauki szkolnej  –  
o wszelkich zmianach i odwołanych zajęciach będzie informował instruktor z wyprzedzeniem. 

2. Na zajęciach obowiązuje strój do karate (GI) lub strój gimnastyczny. 
3. Roczna opłata za zajęcia karate realizowane od września 2019 do czerwca 2020 wynosi  :  

• 700 zł – dla treningu 2 x w tygodniu (możliwość płatności w równych miesięcznych kwotach 
70 zł /mc) 

• 1000z ł – dla treningu 3 x w tygodniu.(możliwość płatności w równych miesięcznych kwotach 
100zł /mc). 

• opłata jest stała niezależnie od ilości treningów w miesiącu oraz obecności ćwiczącego na 
zajęciach. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności w innych grupach. 

• Osoby kontynuujące zajęcia zobowiązane są do uiszczania opłaty za cały rok treningowy od 
września do czerwca włącznie (nie ma możliwości wyboru poszczególnych miesięcy,  
w których się uczestniczy w zajęciach lub nie uczestniczy). 

• Osoby nowo zapisane w uzgodnieniu z instruktorem uiszczają opłatę proporcjonalną do 
okresu rozpoczęcia treningów. 

• W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje płatny miesięczny okres wypowiedzenia. 

• Wszelkie inne sytuacje losowe są uzgadniane indywidualnie z prowadzącym. 

• Zniżki na zajęcia karate dotyczą wyłącznie rodzeństw(dzieci) 

• Każdy uczestnik może bezpłatnie odrobić nieobecność na treningu 
 

Płatności za zajęcia dokonywane są wyłącznie przelewem na wskazany numer konta do 15- tego 
 każdego miesiąca (wrzesień do 25, czerwiec do 5).  
 
Dane do przelewu: 
Ewelina Litwińska Gdański Klub Okinawa Shorin Ryu Karate 
Ul. Zdrojowa 4/3 ; 80-515 Gdańsk 
Nr Konta: 34 1050 1764 1000 0092 0394 7263 (W tytule przelewu proszę podać Imię i 
Nazwisko oraz miesiąc lub miesiące, za które dokonywana jest opłata ).   

 
 

4. Gdański Klub Okinawa Shorin Ryu Karate jest członkiem Polskiej Unii Shorin Ryu Karate Kobudo. 
Roczna opłata za legitymację członkowską w PUSKK wynosi 30 zł – płatne gotówką u instruktora. 
Legitymacja członkowska uprawnia do uczestnictwa w egzaminach oraz zawodach karate.  
Opłata jest obowiązkowa i płatna do 15 tego października.   

 
5. Opłata za egzamin wynosi: 50 zł -od 10 do 1kyu.  

 
6. Egzaminy w karate odbywają się w następujących miesiącach: Grudzień; Marzec; Czerwiec – po 

zaliczonym obozie karate 
 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną deklarację .   
 

8. Wszelkie inne  sprawy organizacyjne będą wyjaśniane indywidualnie z instruktorem. 
 

 
 
 
 
 
 

DEKLARACJA 
 

Imię i nazwisko ………..……………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy .…………………………………………………………………………………..… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 

Jestem zdrowy(a), posiadam aktualne badania lekarskie.       
Zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki uczestnictwa oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach 
Okinawa Shorin Ryu Karate. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, w związku  
z działalnością klubu taką jak treningi, zawody, pokazy itp.  
 
Data i podpis ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Klauzura informacyjna 
 
Podstawa prawna: art. 13 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 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
Administratorem danych jest:   
Gdański Klub Okinawa Shorin Ryu Karate 
Adres administratora danych: ul. Zdrojowa 4/3, 80-515 Gdańsk 
Dane kontaktowe administratora: tel. kom: 784 100 704, ewelina.litwinska@wp.pl 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nie wyznaczono 
Cele przetwarzania i podstawa prawna: dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w celu 
realizacji działań i usług z zakresu sportu (tj. nauki Okinawa Shorin Ryu Karatedo). Dane przetwarzane są  na 
podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Odbiorcy danych: odbiorcą danych są prawnie upoważnione do tego podmioty jak np.: UODO. Dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego. 
Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia (rezygnacji) uczestnictwa  
w zajęciach Karate. Deklaracje członkowskie i ewentualnie prowadzone listy obecności będą trwale niszczone po 
zakończeniu danego sezonu treningowego (roku szkoleniowego).  
Dokumentacja rozliczeniowa zawierająca dane osobowe, będzie przechowywana przez okres zgodny z ustawą o 
rachunkowości. 
Prawa osoby, której dane dotyczą: osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z działalnością 
klubu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż wskazanym powyżej oraz nie będą poddawane 
procesowi profilowania. 

 

 


