
 

DEKLARACJA UCZESTNIKA 

SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKO - WROTKARSKIEJ 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Cuprum” Lubin 
SEKCJA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO 

 

 
 

1. Nazwisko …………………………….. Imię ……………………………………. 
(uczestnika) 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………... 

 
3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………................... 

 
4. Nazwa i adres szkoły, klasa ………………………………………………………….. 

 
5. Telefon kontaktowy ……………….. mail…………………………………….. 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

 
1. Nazwisko …………………………….. Imię ……………………………………. 

(rodzica/opiekuna) 

2. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………......................... 

 
3. Telefon kontaktowy …………………. mail…………………………………….. 

 
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przynależność syna/córki do Szkółki Łyżwiarsko - 

Wrotkarskiej MKS "Cuprum" Lubin. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestniczenie w zajęciach Szkółki. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka (podopiecznego), podanych w złożonej przeze mnie deklaracji, dla potrzeb niezbędnych do 

rekrutacji i realizacji zadań Klubu (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych). 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka poprzez 

zamieszczanie zdjęć i informacji na stronach internetowych w zakresie działalności Szkółki oraz 

w celach promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

 

 

 
Lubin, dnia …………………. ………………………………………… 

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „CUPRUM” SEKCJA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO 

ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. (076) 842 16 10 NIP: 692-22-12-268 REGON: 37840001 

Nr rachunku PKO BP 75 1020 3017 0000 2802 0357 8911 

 

Regulamin Szkółki Łyżwiarsko - Wrotkarskiej 

 
1. W zajęciach Szkółki mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Młodsze dzieci mogą 

uczestniczyć w zajęciach po zakwalifikowaniu przez trenera (decydują umiejętności jazdy na rolkach 

i łyżwach). Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności z łyżwiarstwa, rozwój 

psychomotoryczny uczestników oraz upowszechnianie łyżwiarstwa w środowisku lokalnym. 

Zajęcia sportowe prowadzone są nieodpłatnie. 

2. Każdy uczestnik Szkółki zobowiązany jest do posiadania: 

kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki w przypadku zajęć na rolkach, 

kasku ochronnego i rękawiczek w przypadku zajęć na lodowisku. 

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, a kask musi być dopasowany tak, aby pełnił rolę ochronną. 

3. Uczestnicy Szkółki ćwiczą w grupie i dniu wskazanym przez instruktora. Punktualnie rozpoczynają 

zajęcia. 

4. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w nich. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie 

instruktora o swojej każdorazowej niedyspozycji, pogorszeniu samopoczucia w trakcie ich trwania 

oraz innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń. 

5. Uczestnicy Szkółki są zobowiązani do wypełnienia Deklaracji Uczestnika Szkółki Łyżwiarsko - 

Wrotkarskiej, przestrzegania Regulaminu Szkółki i Regulaminu Lodowiska oraz stosowania się do 

poleceń instruktora. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do usunięcia z zajęć uczestników 

niestosujących się do regulaminu lub poleceń. 

6. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 40 osób na tafli lodowiska oraz 10-15 osób na torze. 

Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby uczestników zajęć. 

7. Instruktorzy prowadzą Szkółkę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Wszelkie 

upadki i wypadki uczestników są ryzykiem, które wiąże się z nauką jazdy na rolkach i łyżwach. 

Prowadzący nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki tych wypadków. O wszelkich 

wypadkach należy powiadomić prowadzących zajęcia. Uczestnicy zajęć Szkółki Łyżwiarsko - 

Wrotkarskiej muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie. 

8. Prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub 

kradzieżą osobistego wyposażenia uczestnika zajęć używanego na zajęciach sportowych w czasie 

ich trwania oraz bezpośrednio przed i po nich. 

9. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia 

uczestnika na tor wrotkarski i lodowisko odpowiadają rodzice. 

10. Uczestnicy Szkółki mogą jednocześnie dobrowolnie zostać członkami klubu MKS Cuprum Lubin. 

Z członkostwem klubu wiąże się przywilej pierwszeństwa wstępu na zajęcia Szkółki oraz upominek 

na zakończenie sezonu łyżwiarskiego. Członkowie klubu opłacają miesięczną składkę w wysokości 

50 złotych. 

 

Kaski nie są ozdobą! Służą do zapewnienia bezpieczeństwa Dzieciom! 

 
………………………………… …………………………………….. 

Data i podpis uczestnika Data i podpis rodzica/opiekuna 


