Regulamin Warszawskiej Sekcji Aikido - Dorośli
Niniejszym deklaruję przystąpienie do Warszawskiej Sekcji Aikido (Fundacja Zdrowa). Zobowiązuję się do opłacania
składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku
rezygnacji nie będę zgłaszad żadnych roszczeo z tytułu poniesionych kosztów. Ponadto rezygnuję z ubezpieczenia
grupowego i zobowiązuję się do indywidualnego ubezpieczenia we własnym zakresie.
Dokonując rejestracji oświadczam:
- że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach aikido, oraz
- że w przypadku niepoinformowania Fundacji o chorobie lub niepełnosprawności, mogącej pogarszad mój stan
zdrowia podczas zajęd, Fundacja zwolniona jest od odpowiedzialności, za ewentualny uszczerbek na moim
zdrowiu
- niniejsza rejestracja jest jednoznaczna ze złożeniem powyższych oświadczeo i że na mnie jako uczestniku zajęd
spoczywa obowiązek poinformowania o wszelkich przeszkodach, które mogą powodowad zagrożenie dla mnie
jako biorącego udział w zajęciach uczestnika. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za swój stan
zdrowia niezgłoszony lub ukrywany a także ten, o którym nie wiedział i nie poinformował Fundacji w
stosownym czasie (tj. przed zajęciami) i zwalnia tym samym Fundację od wszelkiej odpowiedzialności prawnej.
Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Jednocześnie
oświadczam, że w przypadku rezygnacji nie będę zgłaszad żadnych roszczeo z tytułu poniesionych kosztów.
Ponadto rezygnuję z ubezpieczenia grupowego i zobowiązuję się do indywidualnego ubezpieczenia we własnym
zakresie.
Regulamin Warszawskiej Sekcji Aikido - Dzieci
Niniejszym deklaruję przystąpienie mojego dziecka do Warszawskiej Sekcji Aikido (Fundacja Zdrowa). Wyrażam zgodę
na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach rekreacyjno sportowych aikido i innych formach zajęd organizowanych
przez Fundację Zdrowa, a także uczestnictwo w pokazach aikido i innych działaniach organizowanych przez podmioty
trzecie, w których dziecko reprezentuje Warszawską Sekcję Aikido Fundacji Zdrowa. Oświadczam, że ponoszę
odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo mojego dziecka przed zajęciami organizowanymi przez Fundację „Zdrowa” jak
też po ich zakooczeniu.
Dokonując rejestracji w imieniu dziecka (jako opiekun prawny) oświadczam:
- że stan zdrowia dziecka, które rejestrowane jest na zajęcia pozwala na uczestnictwo w treningach, oraz
- że w przypadku niepoinformowania Fundacji o chorobie lub niepełnosprawności dziecka, mogącej pogarszad
stan jego zdrowia podczas zajęd, Fundacja zwolniona jest od odpowiedzialności, za ewentualny uszczerbek na
zdrowiu uczestnika zajęd
- że niniejsza rejestracja jest jednoznaczna ze złożeniem powyższych oświadczeo i że na opiekunie) spoczywa
obowiązek poinformowania o wszelkich przeszkodach, które mogą powodowad zagrożenie dla biorącego udział
w zajęciach uczestnika. Opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za stan zdrowia dziecka niezgłoszony lub
ukrywany a także ten, o którym nie wiedział i nie poinformował Fundacji w stosownym czasie (tj. przed
zajęciami) i zwalnia tym samym Fundację od wszelkiej odpowiedzialności prawnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego wizerunku w celach reklamowych Warszawskiej
Sekcji Aikido.
Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Jednocześnie
oświadczam, że w przypadku rezygnacji nie będę zgłaszad żadnych roszczeo z tytułu poniesionych kosztów.
Ponadto rezygnuję z ubezpieczenia grupowego i zobowiązuję się do indywidualnego ubezpieczenia dziecka we
własnym zakresie.

