
Oszacowanie ryzyka 

Podpisując tę aplikację potwierdzają Państwo, że obserwowali Państwo pełny trening „Tygrysy TKD”. Mimo tego, że Instruktor 

„Tygrysy TKD” zapewnia środki bezpieczeństwa oraz odpowiedni program treningowy, jesteście Państwo świadomi, że jego 

działania zawierają element ryzyka i niebezpieczeństwa oraz że wypadki i kontuzje mogą się pojawiać. Rozumiejąc powyższe 

dobrowolnie przyjmują Państwo takie ryzyko w imieniu swojego dziecka.  

Zasady i regulaminy 

Zgadzają się Państwo na przestrzeganie zasad i regulaminów ustalonych przez Instruktorów TKD Tigers LTD (kopia dostępna  

u Instruktora), przyjmują do wiadomości fakt, że każde zniesławienie treningu „Tygrysy TKD” czy działanie prowadzące do 

zniszczenia reputacji Instruktora (rów), klubu czy „Tygrysy TKD” mogą doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia/wyrzucenia 

Państwa dziecka z treningów. Zawieszenie/Wyrzucenie z treningu jest wyłączną decyzją Instruktora (rów) lub TKD Tigers Ltd. 

Zdolność do trenowania 

Deklarują Państwo, że Wasze dziecko nie cierpi na żadną chorobę czy kontuzję, która pogłębiałaby się podczas treningu oraz  

że zasięgną / zaciągnęli Państwo profesjonalnej porady medycznej przed rozpoczęciem treningu przez Dziecko. „Tygrysy TKD” 

zaleca podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności oraz medycznej porady przed rozpoczęciem treningów „Tygrysy TKD”. 

Warunki udziału 

Poprzez poniższy podpis potwierdzają Państwo, że przeczytali i akceptują Państwo powyższe oraz zawarte na drugiej stronie 

terminy i warunki. 

 

 

Podpis:           Data:     
Rodzic / opiekun      

Imię:        Nazwisko:       

Adres:               

         Kod pocztowy:     

E-mail:          

Tel. stacjonarny:        

Tel. komórkowy:        

 

Imię:        Nazwisko:       
Data urodzenia:      Wiek:        
Przedszkole/Szkoła (nr i adres):            

Data rozpoczęcia treningów:       

Czy dziecko ma wcześniejsze doświadczenia z jakąkolwiek sztuką walki:  Tak   Nie 

Podaj szczegóły, jeżeli tak:            

Informacja rodzica / opiekuna o stanie zdrowia dziecka (np. bierze leki, które mogą mieć wpływ na 

treningi, ma kontuzję, jest uczulone, itp.)      Tak  Nie 

Jeżeli tak, jakie:             
 

 

Jakie, jeżeli tak….. 

:            

 

 

 

 

Dane rodzica /opiekuna 

Dane dziecka 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć „Tygrysy TKD” oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez umieszczanie informacji, zdjęć i filmów na stronie internetowej Klubu oraz w innych mediach lokalnych w celu 
informacji i promocji TKD TIGERS. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania klubu LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do. 
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w klubie LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

..…………………..…………………………………                                       ..…………………..………………………………… 
(czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 

TERMINY I WARUNKI UDZIAŁU 

Definicje: 

„Instruktor” wykwalifikowany Instruktor „Tygrysy TKD”, posiadający licencję TKD Tigers Ltd uprawniającą do 
nauczania programu pod jej kontrolą oraz pod zarejestrowaną marką TKD Tigers.\ 

„Student” osoba zgłaszająca się niniejszą aplikacją do kursu prowadzonego przez Instruktora TKD Tigers Ltd. 

„Składka członkowska” opłata ponoszona na rzecz TKD Tigers Ltd i/lub jego Instruktorów 

„Opłata za trening” opłata dla Instruktorów za trening „Tygrysy TKD”. 

„Opłata za egzamin”  opłata ponoszona na rzecz TKD Tigers Ltd za koszty egzaminu (certyfikat i odznaka). 

Członkostwo 

Wyrażają Państwo zgodę na opłacenie Składki Członkowskiej z góry, za którą TKD Tigers Ltd lub jej stowarzyszony klub zapewni 

Państwa dziecku członkostwo w „Tygrysy TKD”, pełny dostęp do systemu on-line oraz możliwość podchodzenia do wszelkich 

egzaminów. Składka członkowska nie upoważnia Państwa do podjęcia treningów, obowiązuje oddzielna umowa z Instruktorem 

TKD Tigers Ltd. 
 

Odpowiedzialność za trening 

Wyrażają Państwo zgodę na to, żeby instruktor(rzy) lub osoby wyznaczone przez TKD Tigers Ltd były jedynymi osobami 

odpowiedzialnymi za trening Państwa Dziecka oraz Państwa opłaty treningowe.  
 

Przyłączenie 

Wyrażają Państwo zgodę na brak zwrotu wpisowego, nawet jeżeli zdecydują się Państwo na przerwanie treningów „Tygrysy TKD”. 
 

Wydarzenia i działalność 
Od czasu do czasu „Tygrysy TKD” i/lub jego Instruktorzy będą organizować wydarzenia, takie jak np. egzaminy, pokazy czy 

wycieczki. W przypadku uczestnictwa w tego typu wydarzeniach zgadzają się Państwo podporządkować regulaminom i warunkom 

udziału określonym niniejszą „umową”.  

Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że instruktorzy TKD Tigers Ltd nie ponoszą żadnej odpowiedzialności  

za zniszczenie Państwa osobistej własności w trakcie uczestnictwa lub udziału w jakimkolwiek wydarzeniu lub aktywności 

organizowanej przez „Tygrysy TKD” lub jego Instruktorów. 
 

Odwołanie/Przesunięcie treningu 

Wyrażają Państwo zgodę na to, że od czasu do czasu TKD Tigers Ltd lub jego Instruktorzy będą musieli odwołać lub zmienić 

godziny treningów, w nagłych przypadkach losowych, siły wyższej, świąt lub innych nieprzewidzianych okoliczności.  

Zgadzają się Państwo również z tym, że TKD Tigers Ltd lub Instruktorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez Państwa  

na dostarczane usługi. Jakikolwiek zwrot kosztów jest całkowicie zależny od TKD Tigers Ltd lub jego Instruktorów. 

 
W celu zapewnienia, jak największych korzyści dla Państwa dziecka, prosimy: 
 jeżeli mają Państwo młodsze dziecko, aby było ono jak najciszej na zajęciach. Jeżeli jednak będzie hałasowało za bardzo 

prosimy o zabranie go z sali do czasu aż się uspokoi. Potem jesteście mile widziani na sali, 

 o upewnienie się, czy telefony komórkowe są ściszone lub wyłączone podczas treningów oraz  
o ewentualne prowadzenie rozmów na zewnątrz sali,  

 aby nie podawać dziecku posiłku lub słodyczy bezpośrednio przed lub podczas zajęć, prosimy tylko o przyniesienie wody do 
picia. 

Ubranie na trening: 
Podczas okresu próbnego dziecko może być ubrane w spodnie od dresu i zwykły T-shirt (żadnych krótkich spodenek czy 
spódniczek).  
 

 

   

 


