
American Gymnastics Club 
Реєстраційна форма для відвідування заняття 

Інформація про відвідувача (Будь-ласка заповніть) 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Дата народження        Вік:       Стать:      
                                                   День             місяць          рік 

Чи були серйозні пошкодження, травми?  якщо «Так» то опишіть:_______________________________ 

Чи є будь-які фізичні, чи психологічні відхилення?  якщо «Так» то опишіть: ______________________  

Дата останнього медогляду___________. Чи є відомі Вам протипоказання для відвідування Вами (Вашою дитиною) 
занять у гімнастичному клубі? _______. Якщо так, то опишіть____________________________________________ 
  

 

Інформація про батьків/законних представників 

Матір:  
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Батько:   
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Мобільний номер: -- резервний номер: -- 
Фактична адреса: місто   
вулиця   будинок №:   
Додатковий контакт: -- 
                                                                     ім’я                     телефон  

E-Mail:    

 

 

Як ви дізнались про American Gymnastics Club? 

   Друг: ________________          Вже займався  _________       Facebook        Веб-сайт      Instagram     Google Search 
                           Ім’я 

 

Будь-ласка не заповнюйте цю форму.  

Дні занять:           ПН.        ВТ.        СР.        ЧТ.        ПТ.        СБ.         Програма:  PRSCL   GB     BB    GP    BT    PTM    TM ____ 
                     DNC      TKWD        ARTS 
Time:   
 
Курс:  
         
Тариф:                  Знижка:          Вид  
                                                                              знижки:  
 

 

 

 

Дата: _______  Сума:   _______грн.  Готівкою  ______    
Банківська картка:  Visa   Master Card  Name: 
 
# _______________   Дата оплати ____________  



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ГІМНАСТИЧНОГО КЛУБУ American Gymnastics Club 

(витяг із Загальних Правил відвідування гімнастичного клубу American Gymnastics Club) 

 

1. Програми занять та послуги, що надаються Гімнастичним клубом «American Gymnastics Club» (далі за текстом – 

«Клуб» та/або «Гімнастичний клуб») відповідають вимогам безпеки для життя і здоров’я людей, та є безпечними для 

оточуючого середовища. 

 При цьому тренери, адміністрація, та інші співробітники клубу не несуть відповідальності за нанесення шкоди 

здоров’ю, або власності відвідувачів, якщо така шкода була заподіяна в результаті недотримання загальних правил, 

правил щодо використання та експлуатації спортивного обладнання, знаряддя, та інвентарю, що використовується для 

занять з гімнастики, а також не виконання вказівок тренерів, або розпоряджень адміністрації клубу, самостійне 

виконання вправ, що не входять до погодженої програми занять. Так само клуб не несе відповідальності за нанесення 

шкоди здоров’ю відвідувачів у разі подання ними (їх законними представниками) завідомо неправдивих даних щодо 

стану їх здоров’я під час заповнення цієї реєстраційної форми. 

2.  Спортивне обладнання, знаряддя та інвентар, що використовується для занять згідно тренувальних програм, на 
території клубу відповідають встановленим нормам безпеки, що вказані в нормативній документації та 

використовуються згідно рекомендацій та правил вказаних в документації виробника; 

3. Спортивне обладнання, спорядження та інвентар, що підлягають обов’язковій сертифікації, мають сертифікати 

встановленого зразку, та пройшли всі необхідні випробовування;  

4. На спортивне обладнання, спорядження та інвентар, що не підлягають обов’язковій сертифікації отримані документи 

виробника, що підтверджують їх придатність і безпечність використання; 

5. При наданні спортивних послуг Клубом в повній мірі дотримуються всі необхідні вимоги: 

• пожежної безпеки; 

• санітарно-гігієнічних норма та вимог; 

• медичного забезпечення; 

• профілактики та запобігання травматизму. 
6. Адміністрація Клубу, не несе відповідальності за збереження залишених або забутих відвідувачами речей; 

7.  Адміністрація Клубу, не несе відповідальності за втрату цінних або інших особистих речей, що знаходяться у кишенях, 

або рукавах верхнього одягу, що залишені у роздягальнях, або за інші особисті речі, що в період находження на заняті 

були залишені у шафах роздягалень, та рекомендує не залишати, по можливості, цінні речі без нагляду;  

8. Відповідальність за життя і здоров’я неповнолітніх відвідувачів Клубу несуть їх батьки, або інші законні опікуни 

9. Недотримання або неналежне дотримання відвідувачами Гімнастичного клубу Правил Клубу є підставою для 

безспірного звільнення від відповідальності адміністрацію, тренерів та інших співробітників Клубу. 

10. Придбання послуг що надає Клуб, а також перебування на території спортивного об’єкту є підтвердженням того, що 

відвідувач ознайомлений та погодився з усіма (без виключення) загальними Правилами клубу.  

11. Перше (пробне) заняття у Клубі є безкоштовним. У разі бажання клієнта (відвідувача та його законного представника), 

подальше відвідування Гімнастичного клубу «American Gymnastics Club» здійснюється за умови укладання Договору 

про надання спортивних послуг з клієнтом Клубу. 
12. Правила відвідування Гімнастичного клубу розміщуються на спеціальних інформаційних стендах, в місцях загального 

доступу. 

13. Підписуючи цю форму, я погоджуюся з тим, що надані мною до Гімнастичного клубу «American Gymnastics Club» 

персональні дані, які зазначаються у цій реєстраційній формі, необхідні для ідентифікації мене (та/або моєї дитини ) як 

Клієнта Клубу, та надаю свою згоду на використання та обробку моїх персональних даних (в тому числі персональних 

даних дитини, у разі якщо цю реєстраційну форму укладено від імені та в інтересах дитини одним з батьків або 

опікунів) згідно з чинним законодавством України. 

 

Підписанням цього, я погоджуюся з виконанням Загальних Правил Гімнастичного клубу «American Gymnastics Club» 

 

 

_____________ 

(підпис та ПІБ Відвідувача або його законного представника (опікуна); дата) 


	Будь-ласка не заповнюйте цю форму.

