KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKÓŁKI TENISOWEJ
ELITE TENNIS ACADEMY

1.

Imię i nazwisko dziecka ______________________________________________________

2.

Data urodzenia ________________________________________________________________

3.

Adres zamieszkania __________________________________________________________

4.

Telefon kontaktowy __________________________________________________________

5.

E-mail ___________________________________________________________________________

6.

Nazwa szkoły __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7.

Czy dziecko uczestniczyło już w szkółce tenisowej lub pobierało lekcje gry w tenisa? Jeśli tak
to od jak dawna i gdzie?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8.

Kto był ostatnim trenerem dziecka ?
_______________________________________________________________________________________

9.

Czy dziecko uprawia lub uprawiało inne dyscypliny sportu? Jeśli tak to
jakie?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10.

Osiągnięcia sportowe dziecka / nie tylko tenisowe /
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11.

Czy dziecko ma dolegliwości, o których powinien być poinformowany
Instruktor / KONTUZJE I URAZY /? Jeśli tak to jakie?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
12. Czy dziecko posiada przeciwwskazania lekarskie do uprawiania jakiegokolwiek sportu, w
szczególności tenisa ziemnego ?
____________________________________________________________________________
13.

Chciałbym aby dziecko uczęszczało na lekcje tenisa ;
ilość godzin tygodniowo ________________________________________________
ilość dzieci w grupie treningowej _____________________________________

14. Chciałbym aby moje dziecko znalazło się w grupie o poziomie zaawansowania / właściwe
podkreślić /
a.

zaawansowanym

b.

średnio zaawansowanym

c.

początkującym

JAKO OPIEKUN PRAWNY OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINAMI OBOWIĄZYJĄCYMI W ELITE
SPORT CLUB, W SZCZEGÓLNOŚCI Z REGULAMINEM ORAZ CENNIKIEM SZKÓŁEK TENISOWYCH ELITE SPORT
CLUB I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA ORAZ DO TERMINOWEGO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI
_________________________________
[ podpis opiekuna ustawowego ]

ELITE SPORT CLUB zastrzega, że ostateczną decyzję o przydziale dziecka do odpowiedniej grupy
podejmują instruktorzy akademii.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elite Sport Club Agnieszka i Albert
Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest kwalifikacja jako uczestnika wypoczynku i informacje
konieczne związane z tym procesem.
3. Korzystając z naszych usług wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez firmę Elite Sport Club Agnieszka i Albert z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k
Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych poprawiania oraz skasowania - jednocześnie
informujemy że dane mogą być niezbędne do prawidłowej kwalifikacji uczestnika wypoczynku
oraz procesów z tym związanych.
.........................................
(data)

...................................................................................................
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika)

