
REGULAMIN KLUBU  

WIELKOPOLSKI KLUB SPORTOWY  
 

1. Klub organizują zajęcia treningowe dla dzieci, które wyrażają chęć udziału w 

zajęciach i startów w zawodach sportowych, wypełniły odpowiednią deklarację i 

oświadczenie oraz opłaciły składki roczną na klub oraz za zajęcia w systemie 

ryczałtowym. 

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące opłaty: 

Składka roczna dla aktualnych członków klubu - 250,00 roczna dla nowych członków 

klubu– opłata jednorazowa na rok– która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe 

ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, opłaty do WOZP, PZP, PZTri, PZPNow itp., 

płatność do 20.12.2022 r. 

Ryczałt za zajęcia w wysokości: 

• INSTINCTIVE SWIMMING – ryczałt za okres wrzesień-grudzień 2022 r.  

600,00 (opłata jednorazowa) 

• WKS TERMY  

Piątek 200,00/ m-c (sala i 1 godz. basen) lub 300,00 (sala i 2 godz. basen)– wyjątek 

wrzesień 2022 r. oraz styczeń 2023 opłata (100,00 - 150,00 – 200,00) 

Sobota 150,00/ m-c (1 godz. basen) lub 200,00 (2 godz. basen)– wyjątek wrzesień oraz 

grudzień 2022 r. opłata (100,00) 

 

NIESTOSUJE SIĘ ULG, OPŁATY SĄ RYCZAŁTOWE!!! 

 

Brak opłaty za m-c wyklucza uczestnika z zajęć a w przypadku kontynuacji zajęć 

naliczana jest kwota za pojedyncze zajęcia od kolejnego m-c. 

Koszt pojedynczych zajęcia w przypadku braku wpłaty ryczałtowej wynosi 80,00/ lub 

120,00  PLN płatne w dniu zajęć!!! 

 

2. W zajęciach prowadzonych w Klubie mogą brać udział osoby, które:  

• zapoznały się z Regulaminem Klubu i pływalni – podpisana kopia dostarczona na 

zajęcia;  

• wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna) 

deklarację i oświadczenie  

• przedstawiły ważne Zaświadczenie od Lekarza Internisty lub Lekarza Sportowego;  

• opłaciły składkę roczną;  

• opłaciły składkę ryczałtową miesięczną za udział w zajęciach – niezależnie od ilości 

zajęć w miesiącu. Dot. również zajęć odwołanych ze strony Term Maltańskich 

(organizacja zawodów). 

 

3. Wszelkich wpłat dokonujemy na Konto Klubu 89 1240 6595 1111 0010 2460 0911, 

BANK PEKAO SA 

Klub wystawia KP lub na życzenie Fakturę na wszelkie wpłaty do Kasy Klubu.  

Chęć otrzymania Faktury należy zgłosić najpóźniej w chwili dokonywania wpłaty. 

Opłaty miesięczne za udział w treningach należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca  

(za miesiąc bieżący).  

W przypadku nie dokonania opłaty dana osoba może zostać skreślona z listy uczestników 



zajęć lub zostać obciążona kosztem zajęć pojedynczych – 80,00!!! (sala i 1 godz. basen) lub 

120,00 (sala i 2 godz. basen). 

W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z 

kierownictwem Klubu.  

 

4. Składka roczna (każdy rok kalendarzowy) nie podlegają zwrotowi i nie stosuje się ulg. 

 

5. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach oraz zmiany rozkładu 

zajęć w ciągu roku szkolnego.  

 

6. Rozkład zajęć dla wszystkich grup podany jest na stronie http://www.wkspoznan.pl.  

W dni ustawowo wolne od pracy, ferii zimowych, wakacji letnich oraz w okresie przerw 

świątecznych treningi nie odbywają się. 

W przypadku pokrycia się terminu treningu z terminem zawodów niektóre treningi mogą 

zostać odwołane. 

Powyższe zmiany terminarza treningów nie powodują zmiany w wysokości opłaty 

miesięcznej, która jest ryczałtowa!!! 

 

7. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza terenem niecki basenu i/lub sali.  

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich 

zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza miejscem ćwiczeń.  

 

8. Na zajęcia należy przychodzić 15 minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się 

przebrać. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.  

 

9. W zajęciach może brać udział w jednej chwili maksymalnie 15 osób/instruktora, 

chyba że są obecni asystenci pozostający do dyspozycji instruktora, wówczas liczba 

osób ćwiczących może być większa.  

O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń-ilość miejsc 

ograniczona !!! 

 

10. Wypełniając Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na: przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez WKS w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, 

przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, 

rozpowszechnianych przez WKS.  

 

 

DATA I PODPIS  

 

 

…………………………………………………………………………………………  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, iż: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

złożonych w deklaracji członkowskiej  jest  Wielkopolski Klub Sportowy z siedzibą w Poznaniu (60-

658) przy ul. Turkusow 5, NIP: 7811836138. 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze szkoleniem sportowym i udziałem w 

zawodach  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i b i na podstawi. art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

2. Odbiorcą danych osobowych będą trenerzy i pracownicy Administratora w zakresie swoich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz Związki Sportowe i Miasto Poznań. 

3. Ponieważ podane dane osobowe są niezbędne  do realizacji szkolenia prowadzonego przez WKS 

Poznań, podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają 

obowiązki publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i 

umownym. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania uczestnictwa 

dziecka w WKS Poznań  oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń, chyba że 

przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Wiem, że mój udział dziecka w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać 

się z przetwarzaniem jego wizerunku i tym samym upoważniam WKS Poznań do rozpowszechniania 

wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez 

ograniczeń czasowych oraz terytorialnych,  w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w 

mediach zewnętrznych  oraz w mediach wewnętrznych, w związku z realizacją celów statutowych 

WKS Poznań  i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji 

przedmiotu umowy/ jest konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym). W przypadku niewyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowy, Administrator może zrezygnować z zawarcia umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

 

 

…………………………………… 

(miejscowość, data, podpis)      

 


