UMOWA CZŁONKOWSKA
Zawarta w dniu .............................................. w Bydgoszczy pomiędzy:
Uczniowskim Klubem Sportowym Tęcza Bydgoszcz, ul. Kcyńska 49, 85 – 304 Bydgoszcz,
( NIP: 9532589015 REGON: 340557676) reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….
Zwanym dalej KLUBEM
a
Panem/Panią …………………………………………………………............................ – Rodzicem lub Opiekunem Prawnym
zam. …………………………………………………..…..........................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem tożsamości o numerze i serii …........................................................................
Zwanym/ą dalej RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM
Dotyczącą dziecka ………………..…………………….....................................................................................................
PESEL : …………………................................................................
Urodzonego dnia …………………………..........................................w ……………………….………….................................
Zwanego dalej ZAWODNICZKĄ

§1

1. KLUB zobowiązuje się do szkolenia Zawodniczki w dyscyplinie sportowej piłki nożnej.
2. KLUB zapewnia Zawodniczce wykwalifikowany sztab szkoleniowy w dyscyplinie piłki nożnej prowadzący jednostki treningowe.
3. KLUB zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej, w tym m.in. boisko, szatnie, piłki nożne oraz inne przyrządy
niezbędne do prowadzenia jednostki treningowej.
4. KLUB zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 2 jednostek treningowych w tygodniu według ustalonego harmonogramu
dla danej grupy wiekowej z pominięciem przerwy wakacyjnej, zimowej oraz przerw świątecznych.
5. KLUB zobowiązuje się do ubezpieczenia Zawodniczki od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) po uiszczeniu opłaty
przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.
6. KLUB zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej Zawodniczki oraz zastrzega sobie możliwość
przesunięcia Zawodniczki pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania.

§2
1. Rodzice / Opiekunowie prawni Zawodniczki wyrażają niniejszym zgodę na uczestnictwo i grę Zawodniczki w Klubie na czas
nieokreślony i zobowiązują się wypełniać warunki zawarte w umowie do czasu jej rozwiązania.
2. Wyrażając niniejszą zgodę na uczestnictwo w zajęciach i grę dziecka Klubie, Rodzic / Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia
Zawodniczki jest dobry i umożliwia uczestnictwo Zawodniczki w treningach oraz że Zawodniczka nie ma przeciwwskazań do
uprawiania sportu, a w przypadku ich pojawienia natychmiast o tym pisemnie poinformuje Klub. Jednocześnie Rodzic / Opiekun
prawny zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z uszkodzeniami ciała jakie niesie ze sobą uczestnictwo Zawodniczki w zajęciach
i meczach piłkarskich mimo przestrzegania przepisów gry. Dodatkowo zawodniczka uczestnicząca w treningach i meczach
zobowiązana jest do posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzonych w karcie zdrowia sportowca, która jest
dokumentem informującym sztab szkoleniowy o tym, że Zawodniczka jest zdrowa i zdolna do uczestnictwa w treningach i
meczach. Odpowiedzialność za wykonanie badań lekarskich ponosi rodzic, a w przypadku braku badań powinien poinformować
pisemnie Klub oraz nie przyprowadzać dziecka na zajęcia i mecze dopóki nie wykona niezbędnych badań i nie będzie posiadała
aktualnej karty zdrowia sportowca.
3. Zawodniczka zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach treningowych we wskazanej grupie zgodnie
z ustalonym planem treningowym.
4. Zawodniczka zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy należący do KLUBU.
5. Zawodniczka zobowiązuje się do należytego i godnego reprezentowania barw KLUBU w trakcie jednostek treningowych, jak i
w zawodach / rozgrywkach piłkarskich.
6. Zawodniczka zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów.
7. Zawodniczka zobowiązuje się szanować inne zawodniczki lub zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika oraz
przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania.
8. Zawodniczka zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych lub innych
okoliczności, które mogą być przyczyną nieobecności Zawodniczki na treningu lub wszelkiego rodzaju rozgrywek piłkarskich.
9. Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych Zawodniczki oraz każdorazowego
powiadomienia KLUBU o zmianie miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych.
10. Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są w trakcie zajęć treningowych oraz zawodów / rozgrywek piłkarskich nie kontaktować
się z Zawodniczką ponieważ wpływa to niekorzystnie na jego koncentrację.

11. Rodzice / Opiekunowie w czasie meczu piłkarskiego winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego lub
trenerów, a w szczególności nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.

§3
1. Rodzice / Opiekunowie prawni Zawodniczki zobowiązują się do regulowania opłaty członkowskiej (z góry) w terminie do dnia
10-go każdego miesiąca w wysokości 90,00 złotych.
2. Rodzic / Opiekun prawny Zawodniczki będący jednocześnie „kierownikiem drużyny”, do której przynależy Zawodniczka reguluje
opłatę członkowską w wysokości 40 złotych i 10 złotych za każde kolejne dziecko.
3. Opłata członkowska powinna zostać wpłacona na konto Klubu.
mBank

Numer Konta: 82 1140 2017 0000 4802 1211 9709
W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc. (2020, Marzec, Joanna Kowalska)
4. W przypadku przerw wakacyjnych, zimowych lub świątecznych jak i nieobecności na treningach spowodowanych chorobą
zawodniczki (lub też z innych przyczyn), Rodzice / Opiekunowie Prawni zobowiązani są do opłacania pełnych miesięcznych składek
członkowskich.
5. Zarząd KLUBU na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego Zawodniczki, w oparciu o opinie sztabu szkoleniowego, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie składek członkowskich na czas określony.
6. Nieopłacenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące, może spowodować zawieszenie Zawodniczki w prawach do
uczestnictwa w jednostkach treningowych i meczach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat
członkowskich dotyczących danej Zawodniczki.
7. Zawodniczka, który chce zmienić klub musi uprzednio uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty członkowskie.
8. Rodzice / Opiekunowie prawni mogą zostać zwolnieni przez KLUB z całości lub części składek członkowskich w przypadku gdy
wspomogą oni KLUB nawiązując umowę o współpracy sponsorskiej w wysokości co najmniej 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy
złotych) na dany sezon rozgrywkowy/treningowy.

§4
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez KLUB w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się przez
Rodziców / Opiekunów prawnych lub Zawodniczkę z obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie kwestie sporne, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, wzajemnych uzgodnień. W
ostateczności przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby KLUBU.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KLUB

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Bydgoszcz, dn. ……….…….

uczeń
Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na
członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza Bydgoszcz”. Znane mi są postanowienia
statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz
przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.
……………………………………………
(własnoręczny podpis)
Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
2. Data urodzenia ……………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………….
4. nr telefonu / e-mail ……………………………………………………………………….
5. szkoła ……………………………………………………………………….

________________________________________________________________________________
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego








Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie ……………………….……
(imię i nazwisko dziecka) w poczet członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza Bydgoszcz”, udział w
zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia
ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. Jednocześnie zdaję
sobie sprawę z ryzyka związanego z uszkodzeniami ciała jakie niesie ze sobą uczestnictwo dziecka w
zajęciach i meczach piłkarskich mimo przestrzegania przepisów gry.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach o
charakterze informacyjnym i promocyjnym Klubu (działalność statutowa klubu) oraz jego partnerów.
Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa mojego dziecka w UKS „Tęcza Bydgoszcz”
zgodnie z umową członkowską.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej
deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych UKS Tęcza Bydgoszcz oraz na potrzeby niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka i spełnienia wymogów ustawowych dot. ochrony
danych osobowych, w szczególności: art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do zmiany przekazanych
na rzecz UKS „Tęcza Bydgoszcz” danych osobowych lub żądania ich usunięcia w przypadku utraty
członkostwa. Wolę przeprowadzenia powyższych zmian należy złożyć pisemnie w siedzibie Klubu.

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………………...
Nr telefonu / e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………… …………………………….
(czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)

_____________________________________________________________________________
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia………………………………. Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu
……………………………………….

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KLUBU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka
na potrzeby UKS TĘCZA BYDGOSZCZ (do celów statutowych).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest UKS TECZA BYDGOSZCZ, ul. Kcyńska 49;
85-304 Bydgoszcz
1) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
programu/projektu/do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
2) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji programu/projektu/celów statutowych ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości;
3) Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w projekcie/programie/celach statutowych;
4) Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody
w dowolnym momencie;
5) Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby
programu/projektu/do celów statutowych UKS Tęcza Bydgoszcz oraz jego partnerów;

…................... ….......
Miejscowość i data

……………………………..

Czytelny podpis uczestnika
(w przypadku osoby niepełnoletniej
- rodzica/prawnego opiekuna)

