REGULAMIN
KLUBU WSPINACZKI SPORTOWEJ KLIF TARNOWSKIE GÓRY
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Klub Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach funkcjonują w ramach działalności Stowarzyszenia
Sanus Vivere w Tarnowskich Górach.
Do klubu mogą zapisać się dzieci od 10 roku życia lub od 3 klasy szkoły podstawowej.
Liczba zawodników w klubie jest ograniczona.
Członek klubu ma prawo do korzystania z Centrum Wspinaczkowego Klif w celu podnoszenia swoich
umiejętności zgodnie z planem i harmonogramem zajęć.
Członek klubu ma prawo do korzystania z doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy kadry instruktorskiej.
Członek klubu zobowiązany jest do:
- zaangażowanego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem
- udziału w zawodach wspinaczkowych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez instruktora oraz
godnego reprezentowania Klubu Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach
- uzyskiwania zaliczeń ze sprawdzianów okresowych
- przestrzegania terminów wykonywania badań lekarskich
- bycia przygotowanym do zajęć treningowych
Członek klubu ma obowiązek punktualnego przychodzenia na zajęcia. Rodzice lub opiekunowie
zobowiązani są do doprowadzenia dziecka do miejsca zajęć oraz sprawdzenia czy dziecko znajduje się
pod opieką instruktora.
Klub odpowiada za swoich członków tylko i wyłącznie w czasie zajęć treningowych od momentu
zgłoszenia się do instruktora i do momentu zakończenia zajęć i udania się do szatni.
Członek klubu zobowiązany jest do sumiennego wykonywania poleceń instruktora oraz starannego
wykonywania zadań.
Członek klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej oraz regularnej opłaty za zajęcia wykonywanej
przelewem na konto stowarzyszenia do 5 dnia każdego miesiąca. Przelewy należy dokonywać na:
Stowarzyszenie Sanus Vivere
Nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0406 0930
Jednorazowa opłata wpisowa do klubu wynosi 200zł. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje
koszulkę, woreczek na magnezję, bidon oraz opłacana jest składka człokowska do PZA.
Składka miesięczna dla każdego z członków klubu wynosi 110zł/ miesiąc.
Zwłoka w opłacie składki członkowskiej trwająca dłużej, niż 1 miesiąc powoduje zawieszenie zawodnika w
jego prawach do czasu uregulowania zaległości. Zaległości trwające dłużej, niż 3 miesiące spowodują
skreślenie z listy zawodników.
Nieobecność na treningu musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim. Nieobecność z przyczyn
innych, niż problemy zdrowotne nie będzie usprawiedliwiona.
Nieobecność na treningu spowodowana problemami zdrowotnymi zawodnika nie zwalnia z opłaty
członkowskiej (składki miesięcznej).
Brak systematycznego udziału w treningach skutkuje wydaleniem z Klubu.
Zawodnik Klubu musi wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków szkolnych.
Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, sportowej rywalizacji,
poszanowania innych osób oraz dbania o sprzęt sportowy.
Członkowie klubu uczestniczący w zawodach i imprezach sportowych, reprezentują Klub Wspinaczki
Sportowej Klif w Tarnowskich Górach.
Udział w zajęciach oraz dokonywanie opłat członkowskich jest równoznaczne z tym,
że członek klubu i jego rodzice/ prawni opiekunowie zgadzają się ze wszystkimi punktami regulaminu.
W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu dany członek sekcji może zostać wykluczony z
członkostwa w klubie.
Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych uczestnika zajęć oraz danych
uczestnika zajęć jest Stowarzyszenie Sanus Vivere w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8, kod pocztowy 42-600
2. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach sekcji, na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane uczestnika zajęć dalej – jeśli jest to konieczne,
w celu prawidłowego wykonania usługi. Administrator może przekazywać dane uczestnika zajęć w szczególności
następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez AIG S.A. – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonać swoje obowiązki, - innym odbiorcom danych np. pracownik Państwowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
4. Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
dla celów archiwalnych przez 5 lat od dnia ustania wypoczynku. (Dz. U. Z 2017 poz. 2198 z późn. zm. art. 924 ust.2.)
5. W trakcie trwania zajęć oraz podczas zawodów wykonywane mogą być fotografie i krótkie relacje audiowizualne

uwzględniające uczestników zajęć.
Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych zawierających
wizerunek uczestników zajęć sekcji na stronie www oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Instagram/Youtube).
Na wyraźną prośbę uczestnika lub osoby zgłaszającej, zdjęcia lub materiały audiowizualne zawierające wizerunek
uczestnika zostaną przez Organizatora usunięte.
6. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych tj. m.in. w celu
poinformowania o wydarzeniach sportowych, zawodach, zajęciach i sekcjach prowadzonych w Parku Wodnym i Hali
Sportowej w Tarnowskich Górach.
7. Uczestnik sekcji lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem
dostępu do danych swojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Można wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed
jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sekcji.

PODPIS ..............................................

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI,
KTÓRE CHCĄ KORZYSTAĆ ZE SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W RAMACH KLUBU WSPINACZKI
SPORTOWEJ KLIF TARNOWSKIE GÓRY
Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki jako odmianę alpinizmu, zaliczanego do sportów wysokiego
ryzyka.
Wobec tego mogą go uprawiać osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia,
- ukończyły 16 rok życia, posiadające pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
- dzieci i młodzież do 16 roku życia wyłącznie pod nadzorem instruktora lub prawnego opiekuna.
Wspinaczka dzieci powinna mieć charakter nauki wspinania.
Wspinanie może być niebezpieczne! Wspinaczka zwłaszcza bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji może doprowadzić do
wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA
…......................................................................................................................................
PESEL RODZICA: ….........................................................
ADRES: ….................................................................................................................................................................................................
TEL. KONTAKTOWY: ….........................................................
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na zapisanie do Klubu Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry oraz wspinanie na
sztucznej ścianie wspinaczkowej naszej/go córki/ syna ......................................................................................
PESEL dziecka .......................................................... a, także udział w zajęciach wspinaczkowych prowadzonych przez instruktorów
z AIG S.A. przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach. Przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje
wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekujących się obiektem instruktorów. Jest nam wiadomo, że
wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje, w związku z powyższym
przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie naszego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we
własnym
zakresie. Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by nasze dziecko korzystało ze ścianki wspinaczkowej i wspinało
się.
Zapoznaliśmy się z regulaminem ścianki wspinaczkowej AIG S.A.
Miejscowość, data …………………………. Czytelny podpis .………………………...

