REGULAMIN KARTY KLUBOWEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ
BYDGOSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CHEMIK”
§1
DEFINICJE
1. „Klub” - należy przez to rozumieć Sekcję Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego
„Chemik” przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 554-031-30-82, REGON: 090398550.
2. „Karta” - należy przez to rozumieć imienną i numerowaną Kartę Klubową, wydawaną przez
Klub, zawierającą imię i nazwisko Użytkownika, wydaną na podstawie Regulaminu Karty
Klubowej Akademii Piłkarskiej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”.
3. „Regulamin” - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dostępny pod adresem:
www.chemikbydgoszcz.pl/kartaklubowa.
4. „Użytkownik” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której dane osobowe utrwalone
zostały na Karcie.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady nabycia i korzystania z Karty.
2. Użytkownik Karty przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. W przypadku niepełnoletnich Użytkowników, obowiązek wymieniony w § 2 punkt 2
spoczywa na przedstawicielu ustawowym Użytkownika (rodzic lub opiekun prawny).
4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania Karty bez podania przyczyny.
§3
NABYCIE KARTY
1. Kartę można nabyć na dwa sposoby: poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu i
regularne opłacanie składek członkowskich oraz poprzez zakup Karty.
2. Osoba będąca czynnym członkiem Klubu, która wypełniła deklarację członkowską Klubu i
uiszcza składki członkowskie otrzymuje Kartę bezpłatnie. Punkty 3-8 nie dotyczą czynnych
członków.
3. Osoba zainteresowana nabyciem Karty składa w siedzibie Klubu (Biuro Dyrektora) lub za
pośrednictwem strony internetowej Klubu wniosek o wydanie Karty. Kartę należy odebrać
osobiście w Biurze Dyrektora.
4. Wniosek o wydanie Karty Klubowej może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 13. rok
życia.
5. W przypadku, gdy Karta ma zostać wydana na rzecz osoby, która nie ukończyła 13. roku życia
wniosek może złożyć i odebrać Kartę przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).
6. W przypadku, gdy Karta ma zostać wydana osobie, która ukończyła 13. rok życia, lecz nie
ukończyła 18. roku życia do odbioru Karty wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości
tej osoby oraz pisemnej zgody na jej wydanie udzielone przez przedstawiciela ustawowego
(rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Składając wniosek o wydanie Karty wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie przez Klub danych osobowych, zawartych we wniosku o wydanie Karty w
zakresie niezbędnym do zapewnienia wydania i korzystania z Karty.

8. Karta zostanie wydana po rozpatrzeniu wniosku i po wpłacie opłaty wysokości 20,00 PLN
dokonanej jednocześnie ze złożeniem wniosku na konto bankowe Klubu lub osobiście w
Biurze Dyrektora.
9. Użytkownik, którego Karta uległa zniszczeniu lub została zgubiona, może złożyć wniosek o
duplikat Karty. Do wydania duplikatu Karty stosuje się odpowiednio postanowienia § 3
punkty 3-7.
§4
KORZYSTANIE Z KARTY
1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której została wydana i której dane zostały
utrwalone na powierzchni Karty.
2. Użytkownik Karty za jej okazaniem uprawniony jest do korzyści oraz zniżek przysługujących
wszystkim Użytkownikom. Lista aktualnych korzyści i zniżek dostępna jest pod adresem:
www.chemikbydgoszcz.pl/kartaklubowa.
3. Podczas użytkowania Karty, w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownik może zostać
poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście zgłosić w Klubie utratę lub uszkodzenie
Karty.
5. Właścicielem Karty jest Klub. W przypadku Użytkowników, którzy zaprzestają treningów w
Klubie powstaje obowiązek zwrotu Karty do Klubu.
6. Klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia i żądania zwrotu Karty w razie stwierdzenia, że
Karta jest udostępniania innym osobom, przerobiona lub wykorzystywana niezgodnie z
przeznaczeniem, a ponadto w przypadkach naruszenia przez Użytkownika powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez
minimum 3 miesiące.
7. Klub zastrzega sobie prawo unieważnienia wszystkich wydanych Kart z ważnych przyczyn, w
tym w związku ze zmianami przepisów prawa, zmianami organizacyjnymi w Klubie
uzasadniającymi i wymagającymi zmiany zasad wydawania lub korzystania z Kart przez
Użytkowników, w szczególności w następstwie wprowadzania nowych zastosowań Karty,
wymagających zamiany nośnika.
8. Użytkownik może zrezygnować z Karty zwracając ją do Klubu wraz ze złożeniem, w formie
pisemnej, oświadczenia o rezygnacji.
9. Karta jest ważna dwa lata od daty wystawienia.
§5
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulamin może zostać zmieniony przez Klub, co akceptuje Użytkownik. O planowanej
zmianie Klub poinformuje z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na
stronie www.chemikbydgoszcz.pl/kartaklubowa.
2. Do Kart wydanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają nowe
postanowienia, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie sprzeciw wobec nowych
postanowień.

3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klub o wprowadzonych zmianach do
Regulaminu w sposób opisany w § 3 punkt 3, Użytkownik nie złoży wniosku o rezygnacji z
Karty, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe drogą elektroniczną związane z
działalnością Klubu i jego partnerów.
5. Klub zastrzega sobie możliwość wyemitowania limitowanej wersji „złotych” Kart dla osób i
instytucji szczególnie zasłużonych na rzecz Klubu, w szczególności dla sponsorów Klubu. Karta
będzie upoważniała do wszystkich korzyści i zniżek wynikających dostępnych dla uczestników
Programu.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 grudnia 2017 roku.

