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DEKLARACJA SPORT BIRTHDAY
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)
IMIĘ I NAZWISKO SOLENIZANTA
Data urodzenia:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
zwanego dalej Zamawiającym

Wiek:
Nr telefonu

e-mail

1.
UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA (np. zdrowotne, alergie, itp.)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATA IMPREZY
INFORMACJE
STAWKA
50 zł/os.

TORT - 17 zł/os.
Podaj liczbę osób w sumie

Śmietankowy 1

PODSTAWOWA

jasny biszkopt,
śmietankowy.

owoce

sezonowe,

krem

ciemny biszkopt, owoce sezonowe,
śmietankowy, polewa z czekolady.

krem

Śmietankowy 2

STAWKA KLUBOWA
45 zł/os. (członkowie Klubu)

Czekoladowy

Ilość zaproszeń

ciemny biszkopt, krem czekoladowy, orzechy
włoskie, polewa z czekolady.

Nutella z malinami

Wiek gości (przedział)
Adres usługi

Podaj
liczbę osób

RODZAJ / SKŁAD

ciemny biszkopt, maliny, krem z nutellą, polewa
z czekolady

Hala Gwardii ul. Wejchertów 20

Mango
jasny biszkopt, krem mango.

OPŁATY
§ 1.
1. Usługa SPORT BIRTHDAY jest odpłatna. Członkowie Klubu/Uczestnicy zajęć mają prawo do korzystania ze zniżki
za usługę. Wysokość stawki za usługę określa CENNIK. Stawkę należy przemnożyć przez liczbę osób uczestniczących
w zajęciach zdeklarowaną przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokonuje opłaty za usługę w terminie do 2 dni przed wyznaczoną datą usługi na rachunek bankowy
o nr ING BANK o nr: 26 1050 1399 1000 0090 3122 4968 lub w dniu usługi w formie gotówkowej.

OŚWIADCZENIA
§ 2.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem Klubu, regulaminem Klubu, akceptuję ich treść i zobowiązuję
się do przestrzegania ich przepisów.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych
i wizerunku uczestników usługi do realizacji celów statutowych oraz promocji Klubu.
3. Oświadczam, że stan zdrowia uczestników usługi pozwala na udział w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.
4. Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją/urazem, związanego z uczestnictwem w zajęciach i wyrażam
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również podjęcia innych czynności niezbędnych
do bezpiecznego kontynuowania zajęć.
5. Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia chorobami zakaźnymi przenoszonymi pomiędzy uczestnikami zajęć
i wyrażam zgodę na poddanie się zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie Klubu.
Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Klub mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia
różnymi wirusami, ryzyko to nadal istnieje:
1
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a) w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niosącej wysokie ryzyko epidemiczne lub skierowania
na obowiązkową kwarantannę (o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) uniemożliwiających bezpieczny udział
w zajęciach – zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Klub o stanie zdrowia,
b) wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzenie temperatury ciała.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. § 2 ust. 4-5 nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu.
§ 3.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż administratorem
danych osobowych jest K.S. "Gwardia" Tychy i posiadam prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
dostępu do swoich danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych.
W przypadku zmiany w/w danych zobowiązuję się do powiadomienia Klubu w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany
celem aktualizacji danych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania i administrowania danych
osobowych zawiera Regulamin Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby K.S. "Gwardia"
Tychy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy statutu i uchwał Klubu, Kodeksu
cywilnego.
3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych/informacji
o stanie zdrowia uczestnika usługi.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Pracownik K.S. "Gwardia" Tychy

Zamawiający / Opiekun prawny
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