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 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKI ŻEGLARSKIEJ 

 

Zasady funkcjonowania 

1. Organizatorem i zarządcą klubowej szkółki żeglarskiej, zwanej dalej szkółką, jest Klub Żeglarski Sztorm 

Barlinek, zwany dalej Klubem, posiadającym osobowość prawną.  

2. Szkółka służy usprawnianiu działań Klubu w prowadzeniu zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci                           

i młodzieży w ramach działalności statutowej. 

3. Szkółka stanowi integralną część Klubu a zakres i formy jej działalność jest regulowana uchwałami Zarządu 

Klubu. 

4. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w oparciu o majątek Klubu, urządzenia i budynki stanowiące przystań 

żeglarską w Barlinku wraz ze znajdującym się tam sprzętem pływającym, wyposażeniem 

zabezpieczającym, asekuracyjnym i dydaktycznym. Dodatkowo Klub, w miarę możliwości, będzie 

zapewniał inne obiekty i sprzęt niezbędny do organizacji procesu edukacji żeglarskiej swoich 

wychowanków.     

5. Klub prowadzi edukację żeglarską w szkółce zgodnie z zasadami strukturalnego szkolenia żeglarskiego 

obowiązującego w Polsce i regulowanego stosownymi przepisami określanymi przez ustawodawcę. 

Szkoleniowcami będą zatem osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie a program obejmować będzie 

zajęcia praktyczne, teoretyczne, ogólnorozwojowe oraz uzupełniające określane w programach szkolenia 

żeglarskiego.  

6. Uczestnicy zajęć nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW).  

7. Zarząd Klubu powołuje osobę odpowiedzialną z ramienia Klubu za prowadzenie Szkółki w celu należytych 

kontaktów wzajemnych pomiędzy rodzicami, opiekunami prawnymi wychowanków, wychowankami, 

szkoleniowcami a Zarządem Klubu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni nie powinni podważać autorytetu trenera/instruktora oraz władz Klubu, 

zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców oraz osób trzecich. Ze wszystkimi problemami                               

i wątpliwościami należy zgłaszać się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej z ramienia Klubu                                   

za prowadzenie Szkółki. 

9. Trenerzy/instruktorzy i władze Klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc i pozostają 

zawsze do dyspozycji rodziców/opiekunów prawnych i wychowanków w celu ustalenia konsensusu dla 

wspólnych poczynań i dobra Szkółki. 

Uczestnictwo 

10. Uczestnikiem Szkółki może być każde dziecko w wieku szkolnym od siedmiu (7) lat, którego 

rodzice/opiekunowie prawni w terminie wskazanym przez osobę odpowiedzialną z ramienia Klubu                                     

za prowadzenie Szkółki, złożą prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Szkółki Żeglarskiej, 

Oświadczenie – samodzielny powrót dziecka, Oświadczenie - odbiór dziecka  (załącznik nr 1 do 
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niniejszych warunków uczestnictwa). Druk Karty Zgłoszenia Uczestnika Szkółki Żeglarskiej można pobrać 

ze strony internetowej Klubu wraz z drukiem - Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika (załącznik nr 2). 

11.  Udział uczestnika w szkoleniu jest możliwy dopiero wtedy, gdy rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na 

piśmie i przekaże ją osobie odpowiedzialnej za prowadzenie Szkółki, oraz uiści jednorazową opłatę 

wpisową w wysokości 50,00 zł na konto bankowe Klubu (subkonto Szkółki) wskazane w pkt 15. 

12. W przypadkach szczególnych wymagane jest przedstawienie Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika 

Szkółki (załącznik nr 2 do niniejszych warunków uczestnictwa). 

13. Koszt zajęć (teoretycznych, praktycznych lub innych) realizowanych w ramach Szkółki niezależnie od liczby 

odbytych godzin wynosi 80,00 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 50,00 zł za każde następne, płatne na 

subkonto Szkółki do 15-go dnia każdego miesiąca, jak niżej: 

       Odbiorca: Klub Żeglarski Sztorm Barlinek, ul. Sportowa 2 B, 74-320 Barlinek  

Bank GBS: 53 8355 0009 0000 0547 2000 0003,  

14. Zajęcia prowadzone w okresie od maja do października będą zajęciami praktycznymi odbywającymi się  

na wodzie, o ile warunki pogodowe to umożliwią. 

15. Posezonowe zajęcia prowadzone będą w soboty w salce wykładowej przystani  żeglarskiej przy                             

ul. Sportowej 2 B w Barlinku, na terenie przyległego lasu, stadionu, na sali gimnastycznej, basenie w 

Choszcznie według harmonogramu ustalanego na bieżąco i podanego do powszechnej wiadomości przez 

osobę odpowiedzialną z ramienia Klubu za prowadzenie Szkółki. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany 

formy zajęć i miejsca oraz podziału na grupy ćwiczeniowe zależnie od możliwości organizacyjnych lub 

panujących warunków atmosferycznych.  

16. Odbiór dziecka przez inną osobę, nie wymienioną na karcie uczestnika, należy zgłosić pisemnie do osoby 

odpowiedzialne z ramienia Klubu za prowadzenie Szkółki. 

17. Jeśli rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu jest 

zobowiązany do złożenia w Klubie Oświadczenia – samodzielny powrót dziecka  (załącznik                                    

nr 1).  

Obowiązki uczestników 

 
18. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych we wskazanej grupie 

ćwiczebnej. Stosowany podział na grupy ćwiczebne jest wymogiem organizacyjnym, ale także uwzględnia 

możliwości psychiczne i fizyczne poszczególnych uczestników zajęć. 

19. Organizacja dojazdu na zajęcia/powrotu z zajęć Szkółki leżą po stronie uczestnika a koszty 

dojazdu/powrotu ponosi uczestnik zajęć Szkółki. 

20. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć Szkółki rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przekazać 

informację o tym Klubowi na piśmie. 

21. Uczestnicy Szkółki mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niestosowanie się do poleceń instruktora może skutkować 

usunięciem uczestnika z zajęć.  

22. Instruktor decyduje o przebiegu zajęć Szkółki. Jeżeli instruktor uzna podczas zajęć (zwłaszcza na wodzie), 

że warunki meteorologiczne mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać 

zajęcia praktyczne zastępując je zajęciami teoretycznymi lub innymi.  

23. Instruktor decyduje, czy dziecko jest gotowe wziąć udział w regatach odbywających się na miejscu oraz 

regatach wyjazdowych. 
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24. Wyjazd dziecka na regaty odbywa się przy opiece przez rodzica. 

25. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a) mieć założoną kamizelkę asekuracyjną podczas zajęć na przystani oraz w trakcie zajęć na wodzie; 

b) posiadać miękkie obuwie (tenisówki, trampki, obuwie do chodzenia w wodzie itp.), 

c) posiadać odzież odpowiednią do panującej pogody oraz odzież na zmianę; 

d) zachowywać porządek na łodziach i w miejscu zajęć teoretycznych jak i na przystani żeglarskiej,  

e) stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących na terenie przystani żeglarskiej oraz do 

zasad dobrej praktyki żeglarskiej, 

f) posiadać własny napój (najlepiej wodę, herbatę w termosie itd.) i zdrowy posiłek regeneracyjny 

(według potrzeb i wskazówek prowadzących), 

g) przychodzić na zajęcia punktualnie, 

26. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają materialnie przed Klubem (organizatorem szkółki żeglarskiej) 

za wszelkie szkody wyrządzone prze dziecko, wynikłe z niestosowania się do poleceń instruktora 

prowadzącego szkolenie  (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Szkody powinny zostać naprawione 

w ciągu pięciu (5) dni od zdarzenia powodującego szkodę. 

27. Wszelkie problemy zdrowotne (alergie) uczestnika  powinny być zgłoszone instruktorowi/osobom 

prowadzącym zajęcia bezpośrednio przed zajęciami lub natychmiast zaraz po ich wystąpieniu w trakcie 

zajęć. 

28. Uczestnik Szkółki nie może bez formalnej zgody Zarządu Klubu brać udziału w zajęciach o podobnym 

charakterze oraz startować w zawodach sportowych i rekreacyjnych (regatach) organizowanych przez inne 

podmioty krajowe i zagraniczne (osoby fizyczne, kluby stowarzyszenia, organizacje itp.). 

29. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, zwłaszcza za takie rzeczy jak 

telefony komórkowe, tablety, gry elektroniczne itp. 
 

Integralną częścią wyżej wymienionych warunków są następujące załączniki: 

1. Karta Zgłoszenia Uczestnika Szkółki Żeglarskiej, 

2. Oświadczenie o stanie zdrowia, 

3. Oświadczenie – samodzielny powrót dziecka, 

4. Oświadczenie – odbiór dziecka (uprawnione osoby). 

Dane kontaktowe:  

Klub  Żeglarski SZTORM Barlinek, ul. Sportowa 2 B, 74-320 Barlinek,   

e-mail: sztormbarlinek@wp.pl,  strona internetowa Klubu: www.sztorm.org     Facebook: Klub Żeglarski 

„Sztorm” Barlinek. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi Warunkami Uczestnictwa w Zajęciach Szkółki 

Żeglarskiej i zobowiązuję się do ich przestrzegania.                                                                                                       

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

  data i podpis uczestnika szkółki    

                                                                                                           

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

 data i podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

mailto:sztormbarlinek@wp.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych                                                                                    

w Klubie Żeglarskim SZTORM Barlinek 

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)                             
Klub  Żeglarski SZTORM Barlinek informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub  Żeglarski SZTORM Barlinek                 
z siedzibą w Barlinku przy ulicy Sportowej 2 B, 74-320 Barlinek reprezentowany przez dwóch członków 
Zarządu Klubu (zwany dalej Klubem); kontakt: e-mail: sztormbarlinek@wp.pl,  strona internetowa Klubu: 
www.sztorm.org     

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan 
skontaktować się drogą e-mail lub pisemnie  - na adres jak wyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego                         
z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów 
sportowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem                       
i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                         
z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia                     
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia                          
25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

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

 

 

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

data i podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą                
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Zgoda dotycząca publikowania wizerunku osoby fizycznej 
 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną wielokrotną publikację mojego wizerunku i  wizerunku mojego dziecka 

dla potrzeb i zgodnie ze statutową działalnością Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek z siedzibą w Barlinku  

ul. Sportowa 2 B, 74-320 Barlinek. Zgoda obejmuje udostępnianie, wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę 

i powielanie mojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania  stosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  oraz  

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,                    

ze zm.) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U.                       

z 2018,  poz. 1191, ze zm.).  

 

 

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

data i podpis osoby fizycznej wyrażającej zgodę              
 


