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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w treningach sportowych 

organizowanych przez: 

Uczniowski Klub Sportowy Talenciaki 

Mariana Wyrzykowskiego 5/99 

03 -142 Warszawa 

Nip: 5242887529  Regon:  383806290 

Akceptuję regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego Talenciaki  umieszczony na 

www.talenciaki.waw.pl oraz zgadzam się na zasady uczestnictwa w zajęciach opisane poniżej.  

Zobowiązuję się do uiszczenia opłat związanych z odpłatną działalnością pożytku publicznego klubu, 

związaną z organizacją zajęć i treningów sportowych opisanymi w punkcie IV.  

Informuję, iż dziecko nie posiada przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych. 

Zobowiązuję się do uiszczenia obowiązkowej rocznej składki ubezpieczeniowej w kwocie 32 zł. 

(ubezpieczenie obejmujące wyłącznie wypadki w trakcie treningów sportowych organizowanych 

przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TALENCIAKI)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………TAK/NIE (*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)……………. 

(Imię nazwisko dziecka)  (Wyrażam zgodę na samodzielne przychodzenia i powrót z treningów)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TAK/NIE………….. 

(klasa)  (rok urodzenia )                 (szkoła)  (odbiór ze świetlicy dotyczy SP 344) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych)   ( adres e-mail) 

 

 

 

http://www.talenciaki.waw.pl/
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ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI W ZAJĘCIACH/TRENINGACH SPORTOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TALENCIAKI: 

I. W grupach podstawowych istnieje możliwość trenowania jeden, dwa lub trzy razy w 

tygodniu.  

Wszelkie nieobecności są zgłaszane wcześniej i w miarę możliwości odrabiane w innych 

grupach niż wybrane.  

Harmonogram prowadzonych treningów grup 

podstawowych  SP 344 ul. Erazma z Zakroczymia 15: 
 

 

1. ACRO KIDS/ACRO START (klasy 0-3)   

Grupa podstawowa zajęć sportowych z elementami akrobatyki i gimnastyki  

sportowej dziewcząt i chłopców: 

 

poniedziałki – 17.00-17.55, piątek- 17.00-17.55  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(jeżeli dziecko uczęszcza również  na treningi w UKS Talenciaki w innej lokalizacji , wpisać grupę 

/miejsce/godzinne zajęć) 

 

        

II. Rodzice opiekunowie prawni Zobowiązuję się do odprowadzenia dziecka na miejsce 

zbiórki nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami oraz do odbioru dziecka  z tego 

miejsca po  zajęciach. 

W przypadku samodzielnego przychodzenia i powrotu dziecka z treningu uzupełniamy 

oświadczenie na pierwszej stronie .  

III. Informuję, że dziecko  nie posiada żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w 

treningach sportowych.  
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IV. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty: 

(zaznaczamy wybrany wariant) 

Opłaty miesięczne: 

1. uczęszczanie na zajęcia jeden raz w tygodniu  -kwota 115 zł; 

2.   uczęszczanie na zajęcia dwa razy w tygodniu  -kwota 155 zł; 

3.  uczęszczanie na zajęcia trzy razy w tygodniu  -kwota 199 zł. 

Wyżej wymieniona opłata będzie uiszczana do 10 każdego miesiąca, poczynając od 

miesiąca, w którym dziecko rozpoczyna zajęcia,  do momentu zakończenia zajęć.  

Opłata za zajęcia jest opłatą miesięczną płaconą z góry za poszczególny miesiąc i nie 

podlega obniżeniu, ze względu na nieobecności dziecka na zajęciach . Nieobecności 

spowodowane chorobą, dziecko może odrabiać w innych grupach, po wcześniejszym 

ustaleniu tego z trenerem.  

Rezygnacji z zajęć bez opłaty za następny miesiąc można dokonać z miesięcznym 

wyprzedzeniem, poprzez wysłanie  e-mail na adres : talenciaki.p.m@gmail.com .  

Sposób dokonywania opłat:  
 

Przelew bankowy na niżej podane konto: 

Uczniowski Klub Sportowy Talenciaki ,                                                                                      

Ul. Mariana Wyrzykowskiego 5/99,   03-142 Warszawa 

BNP PARIBAS 42 1600 1462 1883 7946 3000 0006 

w tytule: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc, grupa 

Wpłata za odpłatną działalność pożytku publicznego klubu 

V. Wykupienie Ubezpieczenia sportowego  NW dla dziecka trenującego  w UCZNIOWSKIM 

KLUBIE SPORTOWYM TALENCIAKI -  składka roczna 32 zł  

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w ramach działalności                             

i funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego Talenciaki  

VII. Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku dziecka w celach promocyjnych 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Talenciaki 

VIII. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć z zajęć na portalach społecznościowych, oraz na 

stronie internetowej  Uczniowskiego  Klubu Sportowego Talenciaki.  

 

 

…………………………………………………………………………… 

( data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

mailto:talenciaki.p.m@gmail.com

