UMOWA CZŁONKOWSKA
Zawarta 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 lub Opiekunem Prawnym
zamieszkałą/zamieszkałym …..............................................................................................................................
legitymującą/legitymującym się dowodem tożsamości o numerze i serii ….......................................................
(numer telefonu: …..................................................................................)
(email: ….................................................................................................)

zwaną/zwanym dalej RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM
dotycząca dziecka ….............................................................................................................................................
PESEL:.........................................................................................
Data urodzenia:............................................................................ rok
Miejsce urodzenia: …..................................................................
zwanego dalej ZAWODNIKIEM

§1
1. KLUB zobowiązuje się do szkolenia ZAWODNIKA w dyscyplinie sportowej piłki nożnej.
2. KLUB zapewnia ZAWODNIKOWI wykwalifikowany sztab szkoleniowy w dyscyplinie piłki nożnej,

prowadzący jednostki treningowe oraz udział w rozgrywkach WZPN.
3. KLUB zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej, w tym m. in. boisko, szatnie, piłki
nożne oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia jednostki treningowej.
4. KLUB zobowiązuje się do przeprowadzania minimum 2 jednostek treningowych w tygodniu według
harmonogramu ustalonego dla danej grupy wiekowej z pominięciem części przerwy wakacyjnej
letniej, całej zimowej oraz przerw świątecznych.
5. KLUB 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
1. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZAWODNIKA wyrażają zgodę na uczestnictwo i grę w Klubie
Sportowym AVIA Kamionki na czas nieokreślony i zobowiązują się wypełniać warunki zawarte w
umowie, do czasu jej rozwiązania.
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. ZAWODNIK zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach treningowych we
wskazanej grupie, zgodnie z ustalonym planem treningowym.
4. ZAWODNIK zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy należący do
KLUBU.
5. ZAWODNIK zobowiązuje się do wyłącznego, należytego i godnego reprezentowania barw KLUBU w
trakcie treningu, jak i w rozgrywkach piłkarskich.
6. ZAWODNIK zobowiązuje się słuchać i wykonywać polecenia trenerów.
7. ZAWODNIK zobowiązuje się szanować innych zawodników, zarówno własnej drużyny jak i
przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair play i dobrego wychowania.

8. ZAWODNIK jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich dolegliwości
zdrowotnych lub innych okoliczności, które mogą być przyczyną nieobecności ZAWODNIKA na
treningu i innym rodzaju rozgrywek piłkarskich.
9. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych
ZAWODNIKA oraz każdorazowego powiadomienia KLUBU o zmianie danych kontaktowych.
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zawodów/rozgrywek piłkarskich nie kontaktować się z ZAWODNIKIEM ponieważ wpływa to
niekorzystnie na koncentrację ZAWODNIKA.
11. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI w czasie meczu piłkarskiego winni zachowywać się kulturalnie,
nie kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej trenerów.

12. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do rejestracji ZAWODNIKA w panelu portalu
do zarządzania klubem, zainstalowania aplikacji na telefonie i utrzymywania aktywnego konta przez
cały czas trwania umowy. Brak rejestracji lub usunięcie konta powoduje wykluczenie ZAWODNIKA z
treningów.

§3
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.
2. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY będący jednocześnie osobą pracującą dla KLUBU (trener, kierownik
drużyny, członek zarządu, wolontariusz itp.) reguluje opłatę członkowską w wysokości 60 złotych
miesięcznie.
3. Opłata członkowska powinna zostać wpłacona wyłącznie na poniższy numer konta:
KS AVIA 97 1140 2004 0000 3802 7753 0648. W tytule przelewu należy wpisać: rok urodzenia, imię i
nazwisko ZAWODNIKA oraz miesiąc, którego przelew dotyczy (np. 2007, Janek Kowalski, marzec).
W przypadku rodzeństwa w różnym wieku przelewy należy dokonywać na numer konta podany w
umowie członkowskiej danego ZAWODNIKA (numery kont w grupach wiekowych różnią się).
4. W przypadku przerw świątecznych jak i nieobecności na treningach spowodowanych chorobą
ZAWODNIKA (lub też z innych przyczyn), RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązani są do
opłacania pełnych miesięcznych składek członkowskich.
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. Nieopłacenie składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące, może spowodować zawieszenie
ZAWODNIKA w prawach do uczestnictwa w jednostkach treningowych i meczach, na czas
całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat członkowskich dotyczących danego
ZAWODNIKA.
8. ZAWODNIK, który chce zmienić klub musi uprzednio uregulować wszystkie zaległe i bieżące opłaty
członkowskie.

9. ZAWODNIK Członek Stowarzyszenia KS AVIA ma pierwszeństwo udziału w zgrupowaniach letnich
oraz półkoloniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§4
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez KLUB w trybie natychmiastowym z powodu
niewywiązywania
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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.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
KLUB

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
(podopiecznego), podanych w powyższej Umowie Członkowskiej, przez KS AVIA Kamionki dla potrzeb
niezbędnych do rekrutacji i realizacji zadań Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych )
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, meczów,
turniejów i uroczystości organizowanych przez KLUB oraz wykorzystanie tego wizerunku (zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

