POLSKIE ZRZESZENIE MUAYTHAI
Oddział terenowy RACZADAM Kraków

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Zobowiązuję się do: systematycznego uczęszczania na treningi, przestrzegania regulaminu Klubu, opłacania
wyznaczonych składek za treningi i licencji PZMT.
Niniejszym oświadczam, iż stan mojego zdrowia - potwierdzony wizytą u lekarza - pozwala uczestniczyć mi w zajęciach Muaythai. Mam świadomość
mojego prawa do odmowy wykonywania ćwiczeń, które uważałbym za nieodpowiednie dla mojego poziomu sprawności fizycznej. Oświadczam, że
zapoznałem się z regulaminem. Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją związaną z uczestnictwem w zajęciach Muaythai. Zobowiązuję
się do niewykorzystywania nabytych umiejętności z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zajęć oraz na inne cele wskazane w Regulaminie.
Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie informacji handlowych związanych z stowarzyszeniem drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) na adres e-mail podany w
Formularzu zgłoszeniowym oraz informacji sms na nr telefonu podanego przy rejestracji.
Wyrażam ponadto zgodę, by wszelkie dostarczone przeze mnie oraz wykonane na treningach, na występach, na obozach itp. reprodukcje podobizny mojej osoby,
stworzone w dowolny sposób były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny sposób, między innymi - choć nie wyłącznie - do celów reklamowych,
promocyjnych, DVD, w filmach, telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych, i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Polskie
Zrzeszenie Muaythai jest wyłącznym właścicielem wyżej wymienionych reprodukcji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. będzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i
2 zostaję dodatkowo poinformowana/y, że:
1) dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w wyżej określonym celu,
2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający udział w treningach,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w treningach, przy czym wizerunek będzie przetwarzany także po zakończeniu mojego uczestnictwa, w okresie
promocji, reklamy i działań marketingowych prowadzonych przez POLSKIE ZRZESZENIE MUAYTHAI,
5) odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy POLSKIEGO ZRZESZENIA MUAYTHAI i jego instruktorzy, księgowy oraz ubezpieczyciel,
6) przysługujących prawach w stosunku do POLSKIEGO ZRZESZENIA MUAYTHAI: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w POLSKIM
ZRZESZENIU MUAYTHAI,
7) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez maila raczadam@thaiboxing.pl

* jeżeli nie skończyłeś 18 lat, zgoda musi być potwierdzona przez Twojego Rodzica lub Opiekuna.
ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mego syna (córki) w treningach. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka – potwierdzony
wizytą u lekarza - pozwala uczestniczyć mu w zajęciach prowadzonych przez Klub.
Ponoszę odpowiedzialność za przestrzeganie przez mojego syna (córkę) regulaminu zajęć.
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Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacanie składki członkowskiej oraz rezerwacji miejsca.
Składka członkowska nie podlega zwrotowi bez względu na częstotliwość udziału w zajęciach.
Odwołanie rezerwacji miejsca jest możliwe do godziny 12:00 dnia poprzedzającego rezerwację.
Za stan zdrowia ćwiczących Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Przed przystąpieniem do treningów należy
skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w zajęciach boksu tajskiego.
Uczestnikowi naszych zajęć nie wolno wykorzystywać nabytych umiejętności w innym celu niż obrona w przypadku
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (krótkie spodenki klubowe muaythai oraz koszulka klubowa). Pełen strój
klubowy wymagany jest od początku drugiego miesiąca liczonego od daty rozpoczęcia treningów.
Uczestnicy zajęć mogą ćwiczyć tylko w obecności instruktora i obowiązani są stosować się do jego poleceń.
W trakcie ćwiczeń należy zachować należytą ostrożność w trosce o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących.

9. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
10. Ze sprzętu specjalistycznego (worki, tarcze, manekiny, itp.) należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a po
zakończeniu treningu należy odłożyć sprzęt na miejsce.
11. Zabrania się wnoszenia szklanych opakowań i ostrych przedmiotów na salę ćwiczeń.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby ćwiczące samodzielnie i nie przestrzegające podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
14. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu grozi usunięciem z zajęć.

Regulamin Płatności
Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta
I. Definicje
1. „Klub” – klub sportowy Raczadam Kraków mieszczący się przy al.Focha 40, 30-119 Kraków, jako oddział
terenowy Polskiego Zrzeszenia Muaythai mający swoją siedzibę pod adresem al.Focha 40,
30-119 Kraków
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu
korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub
4. „Karnet” - jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu
5. „Jednorazowe Wejście” - jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu
II. Zasady Ogólne
1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie
ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.
2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu
Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta
3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Polskiego Zrzeszenia
Muaythai „RACZADAM”.
4. Internetowy Panel Klienta umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub
usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.
II. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
a) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia
rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym
Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności
zawiadomienia o tym fakcie Klienta,
b) jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym
c) przelewem
2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z
Internetowego
Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu
3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w
przypadkach:
a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

4. Klient jest zobowiązany:
a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta
Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z
Regulaminem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w
szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych,
odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
III. Zwroty, reklamacje
1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem
Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego
członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego
oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez
Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania
Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności
zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości
elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

4.

a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty
ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od
dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością
elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart
Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.
VI. Uwagi końcowe
1.

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i
zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Polskie Zrzeszenie Muaythai zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany
na stronie internetowej.

