UMOWAORAZREGULAMINUCZESTNICTWA
WZAJĘCIACHORGANIZOWANYCHKLUBPIŁKARSKIGÓRNIKWAŁBRZYCH
zawartawdniu……………………………………………...wWałbrzychu,pomiędzy:
Klubem Piłkarskim Górnik Wałbrzych, z siedzibą w Wałbrzychu, 58 - 304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200233,
NIP8862564704,REGON891124485,reprezentowanąprzez:
Marcin Korbę – wiceprezesa zarządu Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych, zwanego dalej Górnikiem
WałbrzychlubKlubem
a
Panem/Panią_______________________________________________________________________
Zamieszkałym/-ą____________________________________________________________________
PESEL______________________________TEL.______________________________
Będącymrodzicem/opiekunem_________________________________________________
urodzonegowdniu_______________________w__________________________________
PESEL___________________________________________
zwanym/zwanądalej:Opiekunem,
zwanymidalej
łącznieStronami,akażdazosobna-Stroną.

§1
Przedmiotem Umowy jest wyrażenie przez Opiekuna zgody na uczestnictwo w organizowanych przez
Górnik Wałbrzych zajęciach piłkarskich prowadzonych w ramach Akademii Piłkarskiej Górnik Wałbrzych
(dalej: Akademia) ____________________________________ (dalej zwanego: Uczestnikiem), oraz
określenieświadczeńorazprawStronzpowyższegowynikających.
§2
1. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie gry w piłkę nożną (dalej: Zajęcia), obejmujących
zarówno treningi wewnętrzne w ramach Akademii, jak też rywalizację sportową, w tym spotkania
piłkarskie organizowane przez Akademię z innymi klubami szkolącymi zawodników piłki nożnej oraz
inneimprezyrekreacyjno-sportoweorganizowaneprzezKlub.
2. Klub informuje, iż jest na etapie podpisania porozumienia o współpracy z Zagłębiem Lubin S.A.
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy klubów w zakresie szkolenia
grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej oraz monitorowania rynku piłkarstwa młodzieżowego na
terenie centralnej Polski. Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych w ramach własnej infrastruktury będzie
prowadził szkolenie młodzieży, wykorzystując również metodykę szkolenia udostępnioną na bieżąco
przez Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin umożliwi zorganizowanym grupom młodzieżowym Górnika
Wałbrzych wstęp na preferencyjnych warunkach cenowych na mecze drużyny seniorskiej Zagłębie
LubinrozgrywanenastadioniewLubinie.

3. Klub zobowiązuje się do zapewnienia należytego poziomu szkolenia w ramach Akademii, za który
odpowiada
wykwalifikowanakadraszkoleniowazatrudnianaprzezGórnikWałbrzych.
4.ZajęciaorganizowaneprzezKlubsąodpłatnewzakresie,wjakimwynikatozniniejszejumowy.
5. Klub zobowiązuje się do zapewnienia boisk, sal treningowych, sprzętu sportowego, niezbędnych do
właściwegoprowadzeniazajęć.
6. Klub zobowiązuje się do organizacji badań lekarskich, będących niezbędnym świadectwem
potwierdzającymzdolnośćuczestnikówdoprowadzeniazajęćsportowych.
7. Klub zobowiązuje się do ubezpieczenia OC/NW uczestników biorących udział w zajęciach oraz zawodach
sportowych.
§3
1. Opiekun zobowiązuje się do uiszczania składek miesięcznych, stanowiących opłatę za Zajęcia, zgodnie z
postanowieniamiokreślonymiwniniejszejUmowie(dalej:SkładkaCzłonkowska).
2. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia posiadania przez Uczestnika aktualnych oraz ważnych badań
lekarskich uprawniających do gry w piłkę nożną (poświadczonych przez lekarza medycyny sportowej)
oraz zgody Opiekunów na udział w Zajęciach. Badania lekarskie powinny być aktualizowane co pół roku
(raz na rundę) lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym zwłaszcza, gdy obowiązek taki wynika z
właściwychwtymzakresieprzepisówgrywpiłkęnożną.
3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi podstawowego jednolitego sprzętu
obowiązującego w Akademii, tj.: koszulka treningowa, spodenki krótkie treningowe, getry, dres oraz
ortalion treningowy w kategoriach wiekowych od U-6 do U-13 włącznie. Klub w wyjątkowych sytuacjach
możezapewnićuczestnikowiobowiązującysprzętwcałościlubczęściowo.
4. Opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Klubu w każdorazowym przypadku
wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału Uczestnika w Zajęciach. W takich przypadkach
OpiekuninformowaćpowinienosobyprowadząceZajęcia(Trenerów),bądźsekretariatKlubu.
5. Opiekun oświadcza, iż jest świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportu podczas zajęć
prowadzonychwramachAkademii.
6. Opiekun wyraża zgodę na udział Uczestnika w zajęciach/treningach/zawodach sportowych Klubu oraz na
udziałUczestnikaworganizowanychwyjazdachnameczepiłkinożnejExtraklasy.
§4
1. UmowazostajezawartanaczasnieokreślonyiwiążeStronyoddniajejpodpisania.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
zeskutkiemnakoniecmiesiącakalendarzowego..
3. WypowiedzenieUmowymusizostaćdokonanewformiepisemnejpodrygoremnieważności
4. W przypadku transferu czasowego Uczestnika do innego Klubu obowiązywanie Umowy ulega
zawieszeniu na okres wypożyczenia, wskazany w umowie transferowej, a w przypadku transferu
definitywnego Uczestnika do innego Klubu, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem
dokonaniatransferudefinitywnego.
5. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w
przypadku zalegania z płatnością Składki Członkowskiej za dwa pełne okresy płatności lub w
przypadkunałożenianaUczestnikakarydyscyplinarnej.

6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez potrzeby składania przez Strony jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, z dniem wykluczenia Uczestnika z Akademii lub też z dniem
ukończenia
przezniegoszkoleniawAkademii.
§5
1. Składka Członkowska wynosi 60,00 (słownie: sześćdziesiąt zł) miesięcznie i pobierana jest przez 10
miesięcy(sezon)wroku,tj.wokresieodwrześniadoczerwca.
2. SkładkaCzłonkowskapobieranajestwyłączniewgrupachodU-6doU-13.
3. Wysokość Składki Członkowskiej nie ulega zmianie w przypadku nie uczestnictwa w zajęciach
Uczestnikanaskutekokoliczności,zaktóreKlubnieponosiodpowiedzialności.
4. SkładkaCzłonkowskaprzeznaczanajestnacelezwiązanezprowadzeniemAkademii.
5. W przypadku kontuzji Uczestnika odniesionej podczas Zajęć Akademii i trwającej powyżej 1 miesiąca
Uczestnik ma prawo do wnioskowania o zawieszenie obowiązku płatności Składki Członkowskiej na
czas trwania leczenia, postanowienia ust. 7 stosuje się. Uiszczone przez Uczestnika składki za czas
leczenia zostaną zaliczone na poczet kolejnych składek po powrocie Uczestnika do zdrowia oraz
treningów.
6. Opłaty za organizowane przez Klub obozy szkoleniowe i zgrupowania, są pobierane dodatkowo, chyba,
żeKlubzdecydujesięnapokrycietychkosztówwcałościlubwczęści.
7. Składka Członkowska może być zawieszona lub obniżona w stosunku do Uczestnika w szczególnych
przypadkach i wymaga zatwierdzenia przez Klub. W okresie, na jaki przyznane zostało Uczestnikowi
zawieszenie obowiązku uiszczania Składki Członkowskiej, postanowienia § 5 ust. 1-4 oraz § 6 nie
znajdujązastosowania.
§6
1. Opiekunowie zobowiązują się do uiszczania Składek Członkowskich do 10 dnia każdego miesiąca (za
danymiesiąc)przelewemnarachunekbankowyKlubuprowadzonywBANKUZACHODNIMBZWBK
S.A.,
nr:131090
22710000000112978466
2. W tytule przelewu, o którym powyżej, Opiekun powinien wskazać: imię i nazwisko Uczestnika, daną
grupę wiekową Uczestnika, oraz miesiąc, za który Składka Członkowska jest uiszczana. W przypadkach
brakumożliwościdokonaniaprzelewubankowegodopuszczasięmożliwośćwpłatywkasieKlubu.
3. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Klubu.
§7
Opiekun upoważnia ponadto Klub do bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania wizerunku Uczestnika
w każdej postaci, w tym zwłaszcza fotografii oraz nagrań wideo (także w formie elektronicznej), dla celów
promocyjnych lub celów informacyjnych Górnika Wałbrzych lub podmioty działające w jej imieniu, pod
warunkiem, że fotografia, nagranie lub inna forma utrwalenia została wykonana w czasie Zajęć lub podczas
innej aktywności organizowanej przez Górnik Wałbrzych, w tym także tej o charakterze indywidualnym
(np. sesja zdjęciowa), w której Uczestnik brał udział. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani
terytorialnie. Opiekun ma świadomość konsekwencji przedstawionego w oświadczeniu stanu, w tym
sposobuiokolicznościwykorzystaniawizerunkuUczestnikaiwyrażananiegozgodę.
§8
1. WszelkiezmianyiuzupełnienianiniejszejUmowywymagająformypisemnejpodrygoremnieważności.

2. W przypadku powstania sporu między Stronami Umowy w wyniku lub w związku z Umową, w okresie

realizacji Umowy lub po jej zakończeniu, przed lub po rozwiązaniu Umowy, wniosek w tej sprawie
zostanie przedłożony drugiej stronie. Wniosek taki musi zawierać stwierdzenie, iż składany jest w
trybiewymienionegowtreścipismaparagrafuUmowy.
3. W ciągu 7 dni od wpłynięcia do którejkolwiek Strony Umowy wniosku w spornej sprawie, Strony
podejmą takie działania oraz dołożą wszelkich starań aby powstały spór rozstrzygnąć na drodze
wzajemnych negocjacji, bez udziału stron trzecich. Każdy spór, w odniesieniu do którego nie osiągnięto
rozstrzygnięcia w drodze wzajemnych negocjacji, w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku w spornej
sprawie,możezostaćpoddanypodrozstrzygnięciewłaściwegomiejscowosądu.
4. Strony ustalają, iż czynności Stron w ramach niniejszej Umowy nie będą wstrzymywane podczas
rozstrzygania wszelkich rozbieżności i problemów związanych z jej wykonaniem, o ile nie będzie to
niezbędne ze względu na charakter sporu lub konieczność wykonania innych czynności niezbędnych dla
rozstrzygnięcia.
5. Umowazostałasporządzonawdwóchjednobrzmiącychegzemplarzach,pojednymdlakażdejzestron.

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

GórnikWałbrzych

Opiekun

Niniejszym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016r.; poz. 922 ze zm), udzielam dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych moich oraz
małoletniego/ej ……………………………………………………………..(dalej: Uczestnik), pozostającego/ej
pod moją opieką, na potrzeby wykonania „Umowy uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub
Piłkarski Górnik Wałbrzych" (dalej: Umowa) oraz uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach i szkoleniach w
Akademii.
Powyższa zgoda na przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie dane osobowe moje i Uczestnika,
przekazane na potrzeby wykonania Umowy, tj. m.in. imię, nazwisko, PESEL, numery telefonów, informację
o miejscu urodzenia Uczestnika oraz informacje o jego stanie zdrowia w zakresie niezbędnym do
uczestniczenia
wtreningachimeczachpiłki
nożnej.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż administratorem danych osobowych jest Klub Piłkarski Górnik
Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, a także o prawie do dostępu do przetwarzanych przez Klub Piłkarski
GórnikWałbrzychdanychosobowych.

…………………………………………………………….
Opiekun

