
               

JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY JAROTA 
ul. Sportowa 6, 63 – 200 Jarocin 

Tel./Fax.: (62) 749 62 40 
e-mail: biuro@jarota.com, www.jarota.com 

KONTO:  82 8427 0009 0022 6530 2000 0001 

 NIP: 617-17-99-711, KRS: 0000069262 

 

Umowa nr  … / 2020 

 

zawarta w Jarocinie w dniu ………………. 2020 r. 

pomiędzy: 

Jarocińskim Klubem Sportowym „Jarota” z siedzibą w Jarocinie przy ulicy Sportowej 6,  

NIP 617-17-99-711, 

reprezentowanym przez: Krzysztofa Matuszaka – Prezesa Zarządu, Mirosława Czajkę – 

Wiceprezesa Zarządu  

zwanym dalej Klubem, 

a 

Panią/em………………………………………………………………………………….., 

Pesel………………………………………….……., 

zam.: ………………….........…………………………………………………… kod pocztowy: ………………………. 

miejscowość ………………………………,  

e-mail………………………………………………………………… tel.:………………………………………………., 

zwanym dalej Opiekunem, 

będącym przedstawicielem ustawowym małoletniego: 

 

Imię: ………………………………………….Nazwisko: ……………………………………….. 

Pesel: ………………………………………,  Data urodzenia ………………………………………….. 

zwanego dalej Zawodnikiem. 

Klub i Opiekun zwani są łącznie Stronami, a każdy 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. 

§ 2 

Klub zobowiązany jest: 

- świadczyć usługi na zasadach określonych w umowie, 

- dbać o rozwój fizyczny, psychiczny i sportowy Zawodnika, 



               

- zapewnić właściwe, kompetentne i wykwalifikowane osoby oraz odpowiednie miejsce do prowadzenia 

zajęćXzXzawodnikami, 

- zapewnić niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć Klubu, 

- zapewnić opiekę w czasie trwania zajęć, 

- opracować plan szkolenia, 

- podnosić kwalifikacje trenerów. 

§ 3 

Opiekun zobowiązuje się: 

- przestrzegać postanowień umowy, 

- dołożyć wszelkich staranności, aby Zawodnik przestrzegał postanowień umowy, 

- na terenie obiektów, na których odbywają się zajęcia, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, 

zarówno powszechnie obowiązujących jak i regulaminu wewnętrznego, 

- doprowadzić Zawodnika na zajęcia i odbierać zawodnika bezpośrednio po ich zakończeniu na własny koszt 

i odpowiedzialność, 

- nie przeszkadzać w zajęciach w Klubie, w szczególności nie wchodzić na obiekt, na którym prowadzone są 

zajęcia, nie rozpraszać Zawodnika lub innych zawodników, 

- informować Klub lub prowadzącego zajęcia trenera o każdorazowej niedyspozycji, zmianie stanu zdrowia 

lub innych przesłankach uniemożliwiających Zawodnikowi bezpieczne uczestnictwo w zajęciach. 

§ 4 

1. Za realizację przedmiotu umowy przez Klub Opiekun uiszcza na rzecz Klubu składkę 

w kwocie wskazanej w umowie, za każdy miesiąc kalendarzowy, wyłącznie przelewem na rachunek 

bankowy Klubu prowadzony przez BS Jarocin: 82 8427 0009 0022 6530 2000 0001 (w tytule proszę podać 

imię i nazwisko  Zawodnika, rocznik zawodnika, drużynę i za jaki miesiąc jest płatność). 

2. Ustala się wysokość miesięcznej składki w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych). Zaległość  

w płatności składek przewyższająca jeden miesiąc kalendarzowy może spowodować odmowę świadczenia 

usług przez Klub. Jednocześnie Klub zastrzega, że wysokość składek może ulec zmianie. 

3. Klub planuje wyposażyć każdego Zawodnika w jednolity sprzęt sportowy, tj. dwa komplety strojów 

meczowych, jeden komplet stroju treningowego oraz dres sportowy. Opiekun zobowiązuje się do pokrycia 

100% kosztów zakupu sprzętu, który będzie jego własnością. Jeśli pierwsze zajęcia, w których zawodnik 

wziął udział przypadają po piętnastym dniu miesiąca kalendarzowego, opiekuna obowiązuje odpłatność 

dopiero za kolejny miesiąc. Klub zapewnia dwie jednostki treningowe w każdym tygodniu. Pierwsze dwa 

tygodnie lipca każdego roku są tygodniami wolnymi od zajęć. Przerwa ta jest nieodłącznym elementem 

procesu szkoleniowego. Wysokość składki w tym terminie nie ulega zmianie. 

4. Opiekun zobowiązany jest do regulowania płatności składki do dziesiątego dnia miesiąca 

kalendarzowego za dany miesiąc trwania umowy. 

5. Zawodnicy objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób 

uczestniczących w uprawianiu zajęć w Klubie.  

6. Warunki ubezpieczenia wskazanego powyżej przesyłane są opiekunowi pocztą elektroniczną e-mail 

na każde jego żądanie. 



               

7. Nieobecność zawodnika na treningu z przyczyn niezawinionych przez Klub nie powoduje po stronie 

Klubu obowiązku zwrotu części bądź całości składki, a Opiekuna nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej 

kwoty składki. 

8. Opiekun ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

9. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, zrozumiał jej treść i wyraża zgodę na jej 

postanowienia, akceptuje oświadczenia. Opiekun oświadcza, że dane i oświadczenia zawarte w Umowie są 

prawdziwe, zgodne ze stanem aktualnym na dzień ich złożenia. 

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

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że działając jako przedstawiciel ustawowy Zawodnika zostałem poinformowany i zrozumiałem, że Klub Sportowy, prowadzący 
Akademię, zaleca Opiekunowi wykonanie podstawowych okresowych badań lekarskich wyżej wskazanego małoletniego – Zawodnika z zakresu 
medycyny sportowej we własnym zakresie lub na wskazanych przez Klub Sportowy warunkach, w celu założenia i prowadzenia dokumentacji 
zdrowotnej wyżej wskazanego zawodnika oraz oświadczam, że wyżej wskazany Zawodnik jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do 
uczestniczenia Zawodnika w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub. Oświadczam, że do momentu wykonania badań lekarskich wyżej 
wskazanego Zawodnika z zakresu medycyny sportowej ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Zawodnika, 
wynikający choćby pośrednio z nie poddania małoletniego Zawodnika badaniom lekarskim. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin z siedzibą w Jarocinie, ul. Sportowa 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych - tel.: 
697316182 lub email: biuro@jarota.com. Podane dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, adres zamieszkania, nr konta 
bankowego) przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed 
zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w określonym celu i zakresie. Dane osobowe przetwarzane przez JKS Jarota Jarocin przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania 
będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli 
zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg 
umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem 
zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. Odbiorcami podanych danych osobowych będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych w celu 
wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści 
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w 
przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 
wycofania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas sesji zdjęciowych organizowanych przez Jarociński Klub Sportowy Jarota Jarocin w Jarocinie oraz związanych z 
uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie 
zdjęć mojego dziecka dziecko na stronie internetowej Klubu, profilach internetowych zarządzanych przez JKS Jarota Jarocin, takie jak Twitter, 
Facebook, Google i innych mediach w celu informacji i promocji Klubu.  

 

 

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

Klub JKS Jarota     Zawodnik            Opiekun 

mailto:biuro@jarota.com

