
 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO MANGO KIDS 
NIP 8952243990 | REGON 52250742700000 | UL. ZAKŁADOWA 2-4, 50-231 WROCŁAW 

 

 

DANE DZIECKA (Uzupełnia rodzic/opiekun prawny) 

Nazwisko, imię  

Pesel  

Data urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Telefon kontaktowy  
do rodzica/ opiekuna 
prawnego 

 

Adres email  

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych. 
                                                                                                                              
                                                                                                                                ……………………………………………………............. 
                                                                                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie rodziców/ 
opiekunów prawnych 

Niniejszym wyrażam zgodę na członkostwo naszego/naszej syna/córki  
w Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids i wyrażam zgodę 
 na jego/jej uczestnictwo w organizowanych w strefie ruchowej i twórczej zajęciach 
oraz zobowiązuje się do regularnego opłacania w jego imieniu miesięcznych składek 
członkowskich. 
 
                                                                           …………………………………………………………………… 
                                                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższej deklaracji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji niniejszej deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 

                                                                                                                                …………………………………………………………………… 
                                                                                                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Psychoruchowego do celów statutowych i organizacyjnych związanych z organizacją zajęć, warsztatów  
oraz eventów. 
 
                                                                                                                 …………………………………………………………………..                                                                      
                                                                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

3. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celach 
               informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z                      
               działalnością Stowarzyszenia Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids. 
 
                                                                                                                               …………………………………………………………………… 
                                                                                                                              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

 

 



 

Warunki członkostwa  

1. Przedmiot deklaracji 

1. Przedmiotem deklaracji jest określenie warunków korzystania przez Uczestnika z zajęć sportowo-rekreacyjnych 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids. 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie do świadczenia wyżej opisanej usługi. Zobowiązuje się również do zapewnienia wykwalifikowanej 

kadry instruktorskiej oraz sprzętu koniecznego 

 do prowadzenia zajęć. 

3. Akceptacja deklaracji  wraz z podaniem właściwych danych i opłaceniem składki członkowskiej, 

 jest równoważna z akceptacją deklaracji drogą elektroniczną, która w swoich konsekwencjach jest tożsama 

z akceptacją jej w formie pisemnej. 

4. Zajęcia odbywają się według grafików na stronie www.mangokids.fun oraz aplikacji ActiveNow, do której należy 

się zalogować w ramach członkostwa w zajęciach.  

5. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids rezerwuje sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn  

od niego niezależnych i odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie. Równocześnie zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania o ww. sytuacji drogą elektroniczną lub mailową. 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów  

w przypadku choroby lub innych przyczyn od niego niezależnych. W związku z tym nie gwarantuje prowadzenia 

wszystkich zajęć przez tego samego instruktora. 

 

2. Składki członkowskie 

1. Wyrażając zgodę na członkostwo mojego dziecka w Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids, 

zobowiązuje się do uiszczania miesięcznych składek członkowskich.   

2. Uiszczenie składki członkowskiej odbywa się przed pierwszymi wypadającymi w danym miesiącu zajęciami. 

3. Koszt miesięcznej składki członkowskiej uwzględnia ilość zajęć wypadającą w danym miesiącu, z wyłączeniem dni 

wolnych, a nieobecności nie pomniejszają wysokości składki. 

4. Płatność odbywa się przelewem przez aplikację ActiveNow lub na poniższy rachunek bankowy: 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO MANGO KIDS 

72 2490 0005 0000 4530 9280 3051 

 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika 

 do prowadzonych zajęć w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej. 

 

3. Reklamacje 

 

1. Członek ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Reklamacje należy składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

na adres podany w umowie lub na stronie internetowej www.mangokids.fun. 

http://www.mangokids.fun/


Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango 

Kids. 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids rozpatrzy reklamację i zawiadomi  Członka o sposobie jej 

załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekaże na papierze 

lub innym trwałym nośniku.  

4. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego.  

 

 4. Prawa i obowiązki Członka  

1. Członek zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich. 

2. Członek oświadcza, że w przypadku Uczestnika nie istnieją żadne przeciwwskazania lekarskie  

do zajęć rekreacyjno sportowych. W razie choroby Uczestnika, uniemożliwiającej mu uczestnictwo w zajęciach, 

Usługobiorca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem drogi e-mailowej 

(biuro.mangokids@gmail.com). Zaś instruktor ma prawo do niedopuszczenia osób z infekcją, stanem zapalnym, 

temperaturą, chorobą zakaźną, a także cierpiących na inne dolegliwości, mogącymi mieć wpływ na innych 

uczestników zajęć. 

3. Członek oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin i zobowiązuje siebie oraz Uczestnika do jego 

przestrzegania, a także do przestrzegania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.  

4. Członek i Uczestnik są zobowiązani do zgłaszania wszelkich okoliczności, także w zakresie stanu zdrowia innych 

uczestników zajęć, czy stanu technicznego urządzeń, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu, bądź stwarzać 

innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia klienta i innych osób podczas uczestnictwa w zajęciach. 

5. Członek, który nie przestrzega Regulaminu i poleceń instruktorów, może zostać niedopuszczony do zajęć  

lub z nich usunięty bez prawa żądania zwrotu składki członkowskiej. 

6. Członek zobowiązuje się, iż Uczestnik będzie przygotowany do zajęć i będzie posiadał strój sportowy oraz buty 

zmienne. 

7. Członek ma prawo do odrobienia zajęć, przy czym: 

a. Odrobienie dotyczy zajęć, w których doszło do prawidłowego zgłoszenia nieobecności.  

Przez prawidłowe zgłoszenie nieobecności, Strony rozumieją wyłącznie zgłoszenie nieobecności SMS-em pod 

numerem telefonu: 725-664-092 lub na adres email: biuro.mangokids@gmail.com lub z panelu aplikacji ActiveNow  

najpóźniej 12h przed rozpoczęciem zajęć. 

b. Nieobecność zgłoszona po czasie równoznaczna jest z brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie. 

c. Umówienie terminu na odrobienie nieobecności możliwe jest z panelu aplikacji ActiveNow. 

d. Odrobienie zajęć odbywa się w umówionym wcześniej terminie, tylko podczas aktywnego członkostwa! 

Umówione odrobienie i nieobecność Uczestnika na umówionych zajęciach jest równoznaczne  

z brakiem możliwości powtórnego odrobienia. 

 

5. Zasady odpowiedzialności  

1. Stowarzyszenie Psychoruchowego Mango Kids zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć. 

mailto:biuro.mangokids@gmail.com


2. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Uczestnika.  

Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w trakcie zajęć. 

3. Stowarzyszenie Psychoruchowego Mango Kids nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, jak również za 

rzeczy skradzione, zniszczone  

lub zagubione. 

4. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids nie odpowiada za wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem odpowiednich Regulaminów oraz poleceń instruktorów. 

 

6. Wypowiedzenie deklaracji członkowskiej 

1. Rezygnację z członkostwa składamy w formie pisemnej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.  

2. W przypadku wypowiedzenia członkostwa po terminie – należy dokonać wpłaty pełnej składki członkowskiej za 

kolejny miesiąc, a członkostwo zostanie rozwiązane dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

rezygnacja została złożona do 10 dnia. 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Psychoruchowego Mango Kids zastrzega sobie prawo do rozwiązania członkostwa  

w trybie natychmiastowym w trakcie jego realizacji, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne prowadzenie zajęć lub stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję przedstawione warunki członkostwa oraz zobowiązuję się, jak 

również moje dziecko, do ich przestrzegania. 

                                                                                                          …………………………………………………………………… 

                                                                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


