UMOWA ZAWODNIKA KLUBU PIŁKARSKIEGO HUTNIK WARSZAWA

1. Klub
Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa
ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa, NIP 1181914743
2. Dane zawodnika
Imię
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Szkoła
3. Opiekunowie prawni
1
Imię
Email
2
Imię
Email
4. Umowa
Czas trwania umowy
Płatność

Hutnik Warszawa

Nazwisko
Kod pocztowy i miasto
Pesel
Klasa

Nazwisko
Telefon
Nazwisko
Telefon

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
(z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w każdym
momencie trwania umowy)
Przelew
200 PLN/ zobowiązanie do wykonania przelewu nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca z góry
180 PLN/ jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków, płatna w dniu podpisania umowy
Roczniki 2005/06:
Numer konta: 95 1240 2887 1111 0010 6715 2769
Tytułem: składka członkowska – imię i nazwisko, rocznik
Roczniki 2007/08:
Numer konta: 77 1240 2887 1111 0010 6715 2802
Tytułem: składka członkowska – imię i nazwisko, rocznik

Opłata miesięczna członkowska za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynosi 120 PLN
1. Jako rodzic/opiekun prawny ww. dziecka/podopiecznego, proszę o przyjęcie do grona członków/zawodników Klubu Hutnik Warszawa (dalej: Klub).
2. Jednocześnie oświadczam, iż:
a) znane mi są i akceptuję postanowienia statutu, regulaminu, cele i zadania Klubu. Regulamin Klubu, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy, stanowi
integralną część Umowy.
b) zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu, a także do pieczy nad tym, aby moje
dziecko poznało i stosowało postanowienia regulaminu adekwatnie do swojego wieku,
c) zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach i w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz wspierania funkcjonowania Klubu,
d) nie znam przeszkód zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego w treningach sportowych i nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania
przez moje dziecko/podopiecznego ćwiczeń sportowych, a w razie informacji o jakichkolwiek przeciwwskazaniach medycznych do udziału w zajęciach
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klub
3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowych przez Klub lub podmiot z nim współpracujący na podany adres email zgodnie z
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych jest Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41,
01-963 Warszawa. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych jest Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa. Celem zbierania danych jest realizacja
umowy, a także możliwość przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie
będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania .

Podpisy Rodziców (Opiekunów prawnych)

___________________________________________, Warszawa dnia ________________

___________________________________________, Warszawa dnia ________________

REGULAMIN
I. CZŁONKOSTWO
Przystąpienie do członkostwa w Klubie
następuje z chwilą zawarcia umowy. Umowa
zostaje zawarta przez rodziców, opiekunów
prawnych. Umowa zostaje zawarta w chwili
jej podpisania i dostarczenia w formie pisemnej
lub elektronicznej.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
z zastrzeżeniem ustępu powyżej. Każdy
z miesięcznych okresów trwania umowy
rozpoczyna się od pierwszego i kończy
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Warunkiem udziału w zajęciach i rozgrywkach
jest:
- wypełnienie deklaracji zawodnika,
- podpisanie niniejszej umowy łączy się
z wyrażeniem zgody
i zapoznanie się
z dokumentami zawartymi w jej treści, a także
dokumentami
dostępnymi
na
stronie
internetowej klubu:www.hutnikwarszawa.pl
posiadanie
aktualnego
zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazaniach
zdrowotnych do uprawiania sportu;
- podpisanie klauzuli Rodo;
- opłacanie składek członkowskich.

II. PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
Zawodnicy zobowiązani są do godnego
reprezentowania klubu Hutnik, zarówno podczas
zajęć i meczów, jak i w życiu codziennym.
Zawodnik zobowiązany jest do punktualnej
obecności
na
treningach
i
meczach,
zaangażowania i kultury podczas rywalizacji
sportowej.
Zawodnik zobowiązuje się do szanowania
sprzętu treningowego i meczowego, który
otrzymał od Klubu. W przypadku zniszczenia
lub zgubienia sprzętu zawodnik zobowiązany jest
do zwrotu równowartości danego sprzętu,
z uwzględnieniem stanu zużycia lub zakupu
nowego.
Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu
po zakończonym treningu lub meczu sprzętu
sportowego powierzonego przez Klub, którego
właścicielem jest Klub.
Zawodników obowiązuje strój treningowy klubu
Hutnik Warszawa. Obuwie powinno być
dostosowane w zależności od nawierzchni.
Klub zobowiązuje się do zapewnienia
zawodnikowi
odpowiednich
warunków
treningowych
do
rozwoju
umiejętności
piłkarskich (minimum dwa razy w tygodniu).
Zawodnik ma prawo wyjazdu na płatny letni
obóz sportowy organizowany przez klub Hutnik
podczas wakacji oraz na płatny obóz w ferie
zimowe. Klub z wyprzedzeniem poinformuje
zawodników i ich opiekunów prawnych
o warunkach, cenie, terminie obozu oraz
zasadach zapisu na dany obóz.

III. OPŁATY
Opiekunowie prawni zobowiązani są do
uiszczenia opłat zgodnie z umową. Fakt,
iż zawodnik nie bierze udziału w zajęciach
z jakiegokolwiek powodu (choroba, wakacje itd.)
nie zwalnia jego opiekunów prawnych
od uiszczenia opłat. W sytuacjach wyjątkowych
takich jak choroba lub kontuzja, która jest
długotrwała (powyżej 21 dni) należy
kontaktować się z kierownikiem akademii.
Wysokość opłat nie jest uzależniona od liczby
odbytych
czy
przeprowadzonych
zajęć
sportowych.
W wyjątkowej sytuacji klub zastrzega sobie
możliwość zmiany cennika. Jeżeli wysokość
opłat ulegną zmianie, Klub powiadomi
o tym opiekunów prawnych z wyprzedzeniem
co najmniej 14-dniowym. Zmiana musi być
zaakceptowana przez opiekunów prawnych.
W przypadku braku akceptacji przez opiekuna
prawnego umowa może zostać rozwiązana
w trybie natychmiastowym bez dodatkowych
warunków.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do
dokonywania opłat wynikających z udziału
zawodników w turniejach/zawodach innych niż
cykliczne rozgrywki organizowane przez MZPN.
Opłaty w powyższym zakresie dokonywane są
w uzgodnieniu z trenerami poszczególnych grup.
Klub zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty
związane ze zgłoszeniem zawodnika do
rozgrywek. Istnieje możliwość ubiegania się
przez Zawodnika o odroczenie płatności,
np. w związku z trudną sytuacją materialną
lub zdrowotną, co wymaga złożenia pisemnego
wniosku wraz z uzasadnieniem do Zarządu Klubu.
IV. RODZICE I OPIEKUNOWIE
Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych
zajęć nie mogą przebywać na terenie obiektu.
Rodzice i opiekunowie zostawiają dzieci
trenerowi w wyznaczonym miejscu. Podczas
meczów należy stosować się do zasad
wyznaczonych przez organizatora. Rodzice mają
prawo rozmawiać z trenerami na temat rozwoju
swoich dzieci, z zastrzeżeniem, że ewentualne
swoje uwagi i pytania rodzice mogą zgłaszać
trenerom po zakończonych zajęciach i meczach
nie w obecności dziecka oraz nie przeszkadzając
trenerom w pracy. Prosimy o niepodważanie
i negowanie systemu szkolenia Klubu
oraz decyzji trenera.
Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do szatni
(jest ona zarezerwowana wyłącznie dla
trenerów i zawodników).
Rodzice i opiekunowie nie mogą krzyczeć
na sędziego i krytykować jego decyzji.
Rodzice i opiekunowie tak jak zawodnicy
są zobowiązani do godnego reprezentowania
Klubu oraz niedziałania na jego niekorzyść.
Zachęcamy do kulturalnego dopingu, pamiętając,
że chodzi o dobro dzieci!
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w okresie
co 6/12miesięcy(w zależności od okresu na jaki
zostało wystawione zaświadczenie)dostarczyć

zaświadczenie o braku przeciwwskazań
do udziału uczestnika zajęć w treningach w
tym
indywidualnie
ponosić
koszty
niezbędnych
badań.
W
przypadku
uczestników przystępujących do Klubu,
stosowne zaświadczenia dostarczone muszą
być niezwłocznie do trenera grupy.
V. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA
Poprzez
zawarcie
umowy
rodzice
i opiekunowie prawni zawodnika wyrażają
zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodnika
i swojego utrwalonego podczas treningów
i zawodów sportowych organizowanych
przez Klub oraz na bezpłatne wykorzystanie
tego wizerunku na potrzeby organizacji
przez Klub treningów i zawodów sportowych
oraz działalności Klubu, poprzez umieszczenie
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej,
w szczególności w mediach, w sieci Internet,
na stronie internetowej Klubu oraz
w
kanałach
social
media
Klubu.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona
ilościowo,
czasowo
ani
terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r.).
VI. POZOSTAŁE WARUNKI
Istnieje możliwość wykreślenia uczestnika z
zajęć sportowych w przypadku nagannego
zachowania i nieprzestrzegania regulaminu
klubu przez zawodnika bądź rodzica lub
opiekunów.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do
zakupu strojów i sprzętu klubowego,
wskazanego przez Klub, niezbędnego podczas
zawodów, treningów czy imprez sportowych.
Godziny i miejsce zajęć są ogłaszane na
oficjalnej stronie internetowej Klubu lub przez
trenera.
W przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć
Klub zastrzega sobie możliwość ich
przeniesienia na inny termin, o czym
zobowiązany jest poinformować zawodników i
ich opiekunów prawnych.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin
zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na zmiany
w dostępności infrastruktury sportowej lub
zmiany
warunków
atmosferycznych
w przypadku zajęć na boiskach zewnętrznych,
o czym zobowiązany jest poinformować
zawodników i ich opiekunów prawnych.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany osoby
trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi
to zmiany warunków umowy.
Klub zastrzega sobie możliwość odwołania
zajęć, bez obowiązku ich odrabiania.
Klub zastrzega sobie prawo do zmian
w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym
poinformowaniu o zmianach zawodników/
rodziców /opiekunów prawnych.

