ANEKS NR 1 DO UMOWY CZŁONKOWSKIEJ
zawarty w dniu …............................. w Kamionkach pomiędzy:
Klubem Sportowym AVIA Kamionki, ul. Mieczewska 2, 62-023 Kamionki, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Pancewicza – prezesa KS AVIA
zwanym dalej KLUBEM
a
Panią/Panem …............................................................................ - Rodzicem/Opiekunem Prawnym
ZAWODNIKA …....................................................................................
zamieszkałą/zamieszkałym
…..............................................................................................................................
legitymującą/legitymującym się dowodem tożsamości o numerze i serii ….......................................................
§1 umowy otrzymuje brzmienie
1. bez zmian
2. bez zmian
3. bez zmian
4. bez zmian
5. KLUB zgodnie z Ustawą o Sporcie zobowiązuje się do ubezpieczenia ZAWODNIKA od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w ramach polisy grupowej.
6. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do pobrania (ze strony internetowej
www.aviakamionki.pl), wydrukowania, wypełnienia i podpisania (w pozycjach niezbędnych do
ubezpieczenia) formularza ubezpieczeniowego oraz kwestionariusza zgód.
7. KLUB zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej ZAWODNIKA
oraz zastrzega sobie możliwość przesunięcia ZAWODNIKA pomiędzy grupami wiekowymi, w
zależności od stopnia zaawansowania.
§2 umowy otrzymuje brzmienie
1. bez zmian
2. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do posiadania przez ZAWODNIKA aktualnych
oraz ważnych badań lekarskich uprawniających do gry w piłkę nożną (poświadczonych przez
lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny sportowej). Brak ważnych badań lekarskich wyklucza
zawodnika z treningów i meczów. W przypadku ZAWODNIKA, który nie ukończył 6-ego roku życia
lub nie posiada ważnych badań lekarskich wymagane jest oświadczenie RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do treningów i turniejów rozgrywanych poza
WZPN.
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uczestnictwa dziecka w zajęciach ruchowych i może ono uczestniczyć w treningach i zajęciach piłki
nożnej organizowanych przez KLUB SPORTOWY AVIA KAMIONKI .
Decyzję o dopuszczeniu zawodnika na podstawie powyższego oświadczenia podejmuje Koordynator
Grup Dziecięcych i Młodzieżowych. Zawodnik bez ważnych badań nie może uczestniczyć w
meczach ligowych WZPN.
3. bez zmian
4. bez zmian

5. bez zmian
6. ZAWODNIK zobowiązuje się słuchać i wykonywać polecenia trenerów.
7. bez zmian
8. bez zmian
9. bez zmian
10. bez zmian
11. bez zmian
12. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do rejestracji ZAWODNIKA w Szkółce
Piłkarskiej Avii Kamionki na stronie www.laczynaspilka.pl i utrzymywania aktywnego konta przez cały
czas trwania umowy. Rejestracja wynika z przepisów dotyczących certyfikacji szkółek PZPN i jest
obowiązkowa dla szkółek z przyznanym Certyfikatem. Brak rejestracji lub usunięcie konta powoduje
wykluczenie ZAWODNIKA z treningów.

§3 umowy otrzymuje brzmienie
1. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do regulowania opłaty członkowskiej w
wysokości 110 złotych (z góry), w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca. W przypadku
rodzeństwa miesięczna opłata członkowska wynosi 80 złotych od każdego ZAWODNIKA. Składka
członkowska jest stała przez cały rok.
2. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY będący jednocześnie osobą pracującą dla KLUBU (trener, kierownik
drużyny, członek zarządu, wolonatariusz itp.) reguluje opłatę członkowską w wysokości 60 złotych
miesięcznie.
3. bez zmian
4. bez zmian
5. Składka członkowska jest zawieszona w lipcu oraz obniżona o połowę w miesiącu, w którym
odbywają się ferie zimowe.
6. Zarząd KS AVIA na pisemny wniosek RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, w oparciu o opinie sztabu
szkoleniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie
składek członkowskich na czas określony. Decyzja wydawana jest w formie pisemnej.
7. bez zmian
8. bez zmian
9. bez zmian
§4 umowy bez zmian
Opłaty określone w §3 pkt 1 i 2 obowiązują od 01.01.2020 r.
KLUB

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

