DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK AMS

Dane uczestnika
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REGULAMIN ZAJĘĆ AKTYWNY PRZEDSZKOLAK
organizowanych w PRZEDSZKOLU ANIOŁEK W KIEŁPINIE.
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Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane są przez AMS - Akademię Młodego Sportowca – Dominiki i
Karola Nowakowskich (zwanymi dalej Organizator lub AMS).
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym i „0”, warunki uczestnictwa w zajęciach oraz obowiązki Stron.
Podstawę świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi Deklaracja złożona przez Rodzica / Opiekuna.
Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych i w salach Niepublicznego Przedszkola Aniołek w Kiełpinie
w godzinach ustalonych przez Dyrekcję placówki, mają charakter dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
wszechstronnie – fizycznie i mentalnie rozwijających uczestników zajęć. Trwają 30 minut.
Uczestników zajęć oraz Rodziców / Prawnych Opiekunów obowiązuje znajomość
i przestrzeganie regulaminu AMS oraz regulaminów obiektów gdzie prowadzone są zajęcia.
Uczestnik zostaje przyjęty do AMS na podstawie deklaracji uczestnika wypełnionej
i podpisanej przez Rodzica / Prawnego Opiekuna i zatwierdzenia go przez Organizatora.
Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką wykwalifikowanego Trenera posiadającego uprawnienia zawodowe
do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi oraz nauczyciela.
Strój sportowy do zajęć to koszulka sportowa oraz krótkie spodenki, leginsy. W przypadku zajęć na świeżym
powietrzu strój powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych.
Rodzice / Prawni Opiekunowie oświadczają, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział
w zajęciach sportowych i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu oraz, że uczestnik
posiada ważne ubezpieczenie NW.
W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia będą odrabiane w terminie ustalonym przez
Organizatora z Dyrekcją zachowując ustaloną liczbę zajęć w miesiącu.
Rozliczeń dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry).
W przypadku nieobecności dziecka w danym miesiącu odpłatność pozostaje bez zmian.
W przypadku dłuższej nieobecności (minimum 3-4 tygodnie) należy powiadomić o tym Organizatora.
Wszystkie dane osobowe są przechowywane w siedzibie Organizatora i przetwarzane tylko
w celach ewidencyjnych. Organizator nie udostępnia danych innym podmiotom czy firmom.
Rodzice / Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez AMS wizerunku uczestnika – zdjęcia, filmy i
ich publikację na stronach www, fanpage’u, materiałach informacyjnych tylko i wyłącznie w celach
informacyjnych, marketingowych i statystycznych. W przypadku braku zgody na ww – Rodzic / Opiekun Prawny
zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć. Pełna
klauzula RODO znajduje się u Organizatora.
Regulamin wchodzi w życie 25 sierpnia 2019r. Wszelkie zmiany regulaminu będą przekazywane Rodzicom /
Opiekunom Prawnym i wymagają formy pisemnej.

Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach sportowych Aktywny Przedszkolak organizowanych przez
AMS – Akademię Młodego Sportowca w roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu ANIOŁEK w Kiełpinie.
Posiadam wiedzę o stanie zdrowia mojego dziecka – brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
sportowych. Akceptuję wszystkie warunki.

Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK
Sportowe zajęcia wszechstronnie rozwijające
dzieci fizycznie i mentalnie!
Miejsce zajęć:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ANIOŁEK” w Kiełpinie
OPŁATA MIESIĘCZNA - SEZON 2019/2020


PRZEDSZKOLAKI ORAZ „0”

1 X W TYGODNIU – 45 ZŁ
Opłata październik – 30 zł.

Konto do wpłat składek abonamentowych:
Karol Nowakowski; Kiełpino; ul. Długa 36D

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – PRZEDSZKOLE ANIOŁEK
mBank 21 1140 2004 0000 3102 7912 3062
W tytule koniecznie:
Aktywny Przedszkolak Przedszkole„ANIOŁEK” + MIESIĄC + dane uczestnika


Rozliczeń prosimy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry).

 W przypadku nieobecności dziecka w danym miesiącu odpłatność pozostaje bez
zmian. Jeśli nieobecność trwa 3-4 tygodnie prosimy kontakt.
 Jeśli dziecko dołącza w innym terminie niż na początku miesiąca – prosimy o kontakt.
 Wszystkie szczegóły i zasady znajdują się w regulaminie.

Kontakt Trenerzy prowadzący:
Koordynator - Karol Nowakowski / tel. 510-555-033
Opłaty i sprawy bieżące - Dominika Nowakowska / tel. 502-875-998
email: ams@ams-sport.pl

www.ams-sport.pl

