
Umowa nr TRE/……………………
zawarta w Tarnowie Podgórnym w dniu ………………….
pomiędzy:
Gminnym Klubem Sportowym TARNOVIA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 23
Października 34,
zwanym dalej „Klubem”
reprezentowanym przez:
Zbigniewa Trawke – Prezesa
Andrzeja Musiała – Wiceprezesa

a

Panią/em………………………………….. zamieszkała/ym: ul. ………………………………………………

Kod pocztowy: ………, miejscowość: ……….……………………………… PESEL ….…………………….

e-mail: …………………………………………………..………..…. Nr telefonu:……………………………….

Zwanym dalej „Opiekunem”
Będącą/cym przedstawicielem ustawowym małoletniego:
Imię: …………………………….., Nazwisko: …………………………………….., PESEL: …………………….
Zwanego dalej „Zawodnikiem”

Klub i Opiekun zwani łącznie Stronami, a każda z osobna stroną.
§ 1

1. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2010 nr
127 poz. 857 ze zm.), zrzeszającym członków, prowadzącym zajęcia edukacyjno-sportowe.  2.
Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie warunków uczestnictwa Zawodnika w Klubie  oraz
świadczenia przez Klub usług szkoleniowo-wychowawczych w zakresie sportu.  3. Opiekun oświadcza,
że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem  ustawowym Zawodnika, a
Zawodnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.  4. Klub jest zobowiązany:

a) Świadczyć usługi na zasadach określonych w Umowie,
b) Dbać o rozwój fizyczny, psychiczny i sportowy Zawodnika,
c) Zapewnić właściwe, kompetentne i wykwalifikowane osoby oraz odpowiednie miejsce do

prowadzenia zajęć z Zawodnikami.
5. Opiekun zobowiązuje się:

a) Przestrzegać postanowień Umowy oraz załączników do Umowy (regulamin płatności,  regulamin
rodzica, oświadczenie RODO)

b) Dołożyć wszelkiej staranności, aby zawodnik przestrzegał postanowień Umowy oraz
załączników do umowy (regulamin zawodnika)
c) Na terenie obiektów, na których odbywają się zajęcia, zobowiązuje się do przestrzegania

przepisów, zarówno powszechnie obowiązujących jak i regulaminów wewnętrznych § 2
1. Poza czasem trwania zajęć Klub nie ponosi odpowiedzialności za Zawodnika.  2. Klub nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią, bądź pośrednią przyczyną było
niezastosowanie się przez Opiekuna lub Zawodnika do  obowiązujących na obiekcie przepisów.
3. Składający podpis pod umową, Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z załącznikami do  Umowy,

które są integralną częścią umowy
4. Klub może posługiwać się osobami trzecimi przy wykonywaniu postanowień Umowy.
5. Zasady płatności zawarte są w Regulaminie płatności.

§ 3
1. Opiekun wyraża zgodę i zobowiązuje się tej zgody nie cofnąć na nieodpłatne wykorzystanie lub

rozpowszechnianie przez Klub wizerunku Zawodnika w materiałach związanych z działalnością
Klubu, niezależnie od formy graficznej prezentacji Zawodnika, pod warunkiem że forma ta nie
będzie naruszała dóbr osobistych Zawodnika, dobrych obyczajów lub zasad współżycia
społecznego.
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2. Opiekun wyraża zgodę i zobowiązuje się tej zgody nie cofnąć, na umieszczenie przez Klub
reklam sponsorów lub partnerów Klubu na oficjalnych strojach i sprzęcie Zawodników Klubu.  3.
Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem
danych osobowych

§ 4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ……………………………….  2.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy pod warunkiem złożenia wypowiedzenia
dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności – wszystkie wypowiedzenia złożone  w
danym miesiącu skutkują rozwiązaniem umowy z końcem tego miesiąca.

3. Klub ma prawo do rozwiązania umowy natychmiastowo w następujących przypadkach:  a)
jeżeli Opiekun lub Zawodnik postępuje niezgodnie z postanowieniami Umowy,  a wystosowane

pisemne uzasadnione upomnienie pozostaje bezskuteczne,
b) jeżeli Opiekun lub zawodnik dopuści się rażącego naruszenia Umowy,
c) stwierdzenia przez lekarza niezdolności Zawodnika do uczestniczenia w zajęciach,
d) jeżeli opiekun łamie postanowienia Regulaminu płatności.

4. Opiekun ma prawo do rozwiązania Umowy natychmiastowo w przypadku kiedy Klub postępuje
niezgodnie z postanowieniami Umowy, a wystosowane pisemne uzasadnione upomnienie
pozostaje bezskuteczne.

5. Opiekun nie ma prawa przekazywania praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz
jakichkolwiek osób trzecich.

6. Klub ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, chyba,
że nastąpiło ono na skutek siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Opiekuna
lub Zawodnika. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe do
przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności katastrofy naturalne, warunki atmosferyczne,
wojny, strajki, akty prawne wydawane przez organy władzy publicznej.

7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Tryb zmian lub uzupełnień załączników do umowy jest odrębny i został wskazany  poniżej.

8. Klub doręcza Opiekunowi na piśmie oraz wiadomością przesyłaną pocztą elektroniczną e-mail
treść każdej zmiany załącznika do Umowy. Opiekun może wypowiedzieć Umowę z  powodu
braku akceptacji zmiany w załącznikach w terminie 7 dni od dnia otrzymania  informacji o
zmianie.

9. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie przesyłana pocztą elektroniczną
e-mail lub listownie na adres wskazany w Umowie. O wszelkich zmianach  adresowych Strony
informują się niezwłocznie.

10. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

KLUB OPIEKUN

…………………………… ……………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

……………………………………….

Podpis Opiekuna Wykaz załączników:

1. Regulamin płatności.
2. Oświadczenie o stanie zdrowia Zawodnika
3. Oświadczenie RODO
4. Regulamin Zawodnika
5. Regulamin Rodzica
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