
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i Nazwisko dziecka/dorosłego (uczestnik zajęć): ……………………………………………………………………… 

Wiek dziecka/ (wypełniamy tylko jeżeli dziecko) ……………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko opiekuna/-ów  prawnego/-ych (jeżeli dziecko) 

……………………………………………………..  tel. ………………………………….. email: ………………………………………… 

……………………………………………………..  tel. ………………………………….. email: ………………………………………… 

Jeżeli dorosły: 

Kontakt: Email: ……………………………………………………..     tel. …………………………………………………….. 

Wybór zajęć:     Zniżki: 

Indywidualne    Grupowe 1x/tyd                -60zł/MC 

                      4-6 120zł/mc  5% Rodzeństwo     benefit system 

           7-18   160zł/mc  5% opłata za cały semestr   fitprofit 

           dorośli 200zł/mc      OK system 

 
Oświadczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach tenisowych 
organizowanych przez Klub Sportowy Spektrum Sportu 

 
1. Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem ……………………………………………. 
2. Oświadczam, że dziecko, którego jestem prawnym opiekunem nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych 
i uczestniczy w zajęciach na moją odpowiedzialność. 
2. Oświadczam, iż zostałam /-em poinformowana/-y, że w przypadku urazów, kontuzji, 
wszelkich poważnych problemów zdrowotnych należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w 
zajęciach. 

……………………………......................... 
DATA i PODPIS CZYTELNY PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

SKRÓCONY REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH TENISA 

1. Umowę wraz z resztą dokumentów należy podpisać najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. 

2. Płatność za zajęcia grupowe wiąże się z podpisaniem umowy i wyrażeniem zgody na pobieranie comiesięcznej wcześniej 

ustalonej opłaty . 

3. Płatność jest stałą miesięczną kwotą wyliczoną na podstawie liczby dni treningowych w miesiącu za cały semestr. 

4. W przypadku rezygnacji z zajęć grupowych, rodzic proszony jest o bezpośredni kontakt z recepcją klubu w celu wypowiedzenia 

umowy. Wypowiedzenie umowy wchodzi w życie wraz z nowym okresem rozliczeniowym. 

5. Opłata semestralna opłacana jest na rachunek Stowarzyszenia: 47 1750 0012 0000 0000 4002 9508, Stowarzyszenie „Spektrum 

Sportu”, ul. Gabriela Narutowicza 96, 05-120 Legionowo, NIP: 5361920322 

6. W przypadku płatności gotówką, kartą lub  przelewem (prosimy wysłać potwierdzenie zapłaty na adres: 

biuro@spektrumsportu.pl) istnieje możliwość płatności tylko z góry za cały semestr. 

7. W przypadku nieobecności dziecko ma możliwość odrobienia max 1 zajęć w mc. Termin i grupę do odrobienia zajęć wyznacza 

trener prowadzący dziecko. W przypadku dłuższej nieobecności (więcej niż 3 tygodnie), jeżeli przedstawione zostanie zwolnienie 

lekarskie w recepcji klubu – pieniądze za zajęcia zostaną zwrócone przelewem na wskazane konto. 

8. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są od września do czerwca, w dni wskazane w harmonogramie zajęć, który jest 

dostępny do wglądu w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej spektrumsportu.pl , pierwsze zajęcia grupowe startują w 3 

tygodniu wrzesnia 

9. Zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie i odbywają się w grupach min.3 osobowych. W przypadku gdy liczebność grupy 

spadnie poniżej ilości minimalnej Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć danej grupy, lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu z prawnymi opiekunami dzieci - przeniesienia ich do innej grupy. 

10. Przystąpienie do Szkolenia równa się z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Oświadczam że zapoznałam/-em się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego treść  

 

…………………………………………………Data i Podpis 



RODO 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

FASTOS  SP. Z.O.O  z siedzibą w 02-496 Warszawie  przy ul. Orłów Piastowskich 60A,  

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski  
• związanych z celami marketingowymi klubu Sportowego Spektrum Sportu 
•związanych z organizacją zajęć sportowych w klubie Spektrum Sportu 
 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, 

organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie 

ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy 

przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Oświadczam że zapoznałam/-em się z informacją RODO i akceptuję jego treść  

 

………………………………………………… 

Data i Podpis 

 


