Umowa uczestnictwa
w
Akademii Piłkarskiej PGE FKS Stal Mielec
Zawarta w dniu 02.01.2019 r. w Mielcu
pomiędzy:
Stowarzyszeniem FKS Stal Mielec z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1 REGON
690478141 zwanym dalej „Organizatorem”, który reprezentuje Prezes Pan Jacek ORŁOWSKI,
a w jego imieniu zadanie realizuje podmiot wewnętrzny Klubu tj. Akademia Piłkarska PGE FKS
Stal Mielec
a:
Panią/Panem:

...........................………………,

zam.

…………………………………..

nr

dowodu

osobistego ....................................................... (Rodzicem lub Opiekunem prawnym zwanym/ą dalej
Opiekunem),

który

działa

w

imieniu

i

na

.........................................................................................

rzecz

swojego

(zwanego

dalej

dziecka/podopiecznego
uczestnikiem),

zam.

……………………………………… nr dowodu osobistego ………………………….., adres e-mail
………………………………….………, nr telefonu kontaktowego Rodzica lub Opiekuna
……………………………………
Preambuła:
Mając na uwadze, że Organizator prowadzi Akademię Piłkarską PGE FKS Stal Mielec zwaną
dalej Akademią, a Opiekunowie wyrażają wolę aby ich dziecko brało udział w zajęciach
piłkarskich, strony zawierają niniejszą umowę.
§1
1. Opiekunowie wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka w zajęciach Akademii,
zwanych dalej „treningami”, które będą obywały się w dni wyznaczone przez Akademię
i

jednocześnie

zobowiązują

się

do

realizacji

obowiązków

opisanych

w niniejszej umowie, w szczególności do terminowego regulowania opłat za treningi.
2. Treningi będą się odbywały na obiektach sportowych wskazanych przez Organizatora.
§2
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność mająca na celu:
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1. Propagowanie gry w piłkę nożną;
2. Podnoszenie umiejętności indywidualnych i zespołowych;
3. Udział w rozgrywkach sportowych;
4. Grupowe szkolenie piłkarskie adekwatne do wieku uczestników i ich rozwoju
psychomotorycznego;
5. Organizowanie imprez integracyjnych dla uczestników i rodziców;
6. Prowadzenie treningów przez wykwalifikowanych trenerów i według współczesnych
technik treningowych.
7. Rozwój i upowszechnianie postawy fair-play.
8. Kompleksowe wyszkolenie uczestników Akademii pod kątem przygotowania do gry
w I zespole seniorów FKS Stal Mielec.
§3
1. Warunkiem gry w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych oraz
prawnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię.
2. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie i odprowadzenie uczestników ponoszą rodzice/opiekunowie.
3. Decyzją Sztabu szkoleniowego grupy szkoleniowej uczestnik może zostać przeniesiony
do innego zespołu w ramach Akademii. W przypadku rozbieżności decydujący głos ma
Kierownictwo Akademii.
4. Każdy uczestnik, by kontynuować szkolenie, powinien tak organizować obowiązki
w Akademii, aby te nie kolidowały z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.
5. Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia w Akademii po wypełnieniu i podpisaniu przez
Opiekuna Umowy uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię.
6. Stowarzyszenie FKS Stal Mielec upoważnione jest do przetwarzania danych
osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów w zakresie niezbędnym do
wykonywania funkcji Akademii i realizacji Umowy, na warunkach określonych
warunkami prawa.
§4
1. Akademia realizując cel nadrzędny, czyli dostarczenie do I zespołu FKS Stal Mielec jak
największa liczbę wychowanków prowadzić będzie systematycznie proces naboru
i selekcji.
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2. Powyższe będzie realizowane poprzez współdziałanie z ośrodkami współpracującymi,
która to współpraca będzie zdefiniowana w umowie podpisanej przez stronę
z kierownictwem Klubu FKS Stal Mielec.
3. Proces selekcji do grona uczestników Akademii odbywać się będzie w sposób cykliczny
dwa – trzy razy do roku.
4. Kandydatów

do

grona

uczestników

Akademii

mogą

zgłaszać

kierownicy

i dyrektorzy ośrodków współpracujących z Akademią, w ramach spotkań Rady
Trenerów, o której mowa w Regulaminie Organizacyjnym Akademii.
5. Ponadto w ramach realizowanych obowiązków Sztabu szkoleniowego nabór będzie
prowadzony również poprzez skauting trenerów prowadzących.
6. Selekcja w Akademii obejmować będzie wszystkie grupy szkoleniowe.
7. Selekcja dotyczyć będzie uczestników i prowadzona będzie przez cały okres szkolenia.
W wyniku prowadzonej ciągłej selekcji, co pół roku Sztab szkoleniowy przedstawi
Kierownictwu Akademii propozycje do przejścia uczestników zarówno do ośrodków
współpracujących, jak również z ośrodków współpracujących do Akademii.
8. Powyższa wymiana stanowi element podnoszenia poziomu sportowego zespołów
Akademii oraz wspierania ośrodków współpracujących z zawodnikami o dobrym
poziomie przygotowania sportowego.
9. Decyzja

związana

z

opuszczeniem

i

przyjęciem

uczestnika

do

lub

z Akademii jest wewnętrzną procedurą oceny Akademii i nie podlega ujawnieniu
organom, podmiotom zewnętrznym.
10. W sytuacji opuszczenia szeregów Akademii uczestnik może ponownie być przyjęty do
Akademii w następnym okresie oceny półrocznej.
§5
1. Opłata miesięczna za zajęcia w Akademii wynosi 100,00 zł. W przypadku jeżeli
w Akademii uczestniczy rodzeństwo, opłata dotyczy tylko jednego zawodnika.
2. Opłaty będą regulowane przelewem do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe
Organizatora PKO BP – 15 1020 4913 0000 9602 0164 3170 z dopiskiem „Nazwisko
zawodnika - czesne”.
3. Opiekun dodatkowo ponosi koszt rocznego obowiązkowego ubezpieczenia Uczestnika
w ramach programu PZU/PZPN .
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4. Ponadto w ramach opłaty prowadzone będą cyklicznie testy FMS oraz badania i testy
specjalistyczne podnoszące świadomość Uczestników Akademii w zakresie uprawianej
dyscypliny sportowej.
5. Wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
6. Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia
opłaty miesięcznej.
7. Opłaty za organizowane przez Akademię turnieje oraz za transport są regulowane na
odrębnych zasadach.
8. Istniej możliwość zwolnienia z opłaty miesięcznej w wysokości podanej w pkt. 1 jednak
minimalna opłata jaką Uczestnik jest zobowiązany wnieść do Akademii będzie
uzgodniona indywidualnie na pisemny wniosek Uczestnika i jego Rodziców/Opiekuna
Prawnego.
§6
1. Podstawowym obowiązkiem uczestników Akademii jest godne reprezentowanie barw
Stowarzyszenia FKS STAL MIELEC. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do
treningów i Autoryzowanych Rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne
uczestników Akademii.
2. Uczestnicy Akademii zobowiązani są do zapoznania się z zakresem obowiązków
opisanym w Regulaminie Akademii.
§7
1. Opiekun i uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Akademii oraz
respektowania jego postanowień.
2. Warunkiem rozpoczęcia przez uczestnika szkolenia w Akademii jest zawarcie przez
Opiekuna umowy z Akademią. Treść zawartej umowy podlega klauzuli niejawności
przez obie strony pod rygorem odpowiedzialności prawnej w tym zwrotu nakładów
finansowych poniesionych w ramach szkolenia uczestnika.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2019 roku. Każdej
ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem, które
powinno zostać uzasadnione ważnymi okolicznościami.
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2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Opiekuna lub uczestnika,
organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu rodziców/opiekunów i wyznaczeniu im
7- dniowego terminu do zaniechania naruszeń.
§9
Opiekunowie oświadczają, że uczestnik został poddany stosownym badaniom oraz, że stan
jego zdrowia umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadczają, że nie są im znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału uczestnika w treningach i zawodach.
§ 10
W związku z zawarciem niniejszej umowy na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy,
iż:
1) Administratorem

Twoich

danych

osobowych/danych

osobowych

małoletniego

jest

Stowarzyszenie FKS Stal Mielec z siedzibę przy ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec.
2) Twoje dane osobowe/ dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach realizacji
niniejszej umowy, na podstawie art. 6b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej
RODO, w celach promocji, marketingu i archiwizowania na podstawie art. 6a RODO
w zakresie zgód wyrażonych w niniejszym formularzu, oraz w celach ochrony uzasadnionych
interesów Administratora na podstawie art. 6c RODO,
3) Nie

przekazujemy

Twoich

danych

osobowych/danych

Uczestnika

poza

teren

Polski/UE/EOG. Odbiorcą Twoich danych osobowych/danych osobowych Uczestnika na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych są podmioty współpracujące
z Klubem w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, tj. kluby zrzeszone w Podkarpackim
Związku Piłki Nożnej,
4) Dane pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowane do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawarcia przedmiotowej umowy,
a w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania każdej ze zgód z osobna,
5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
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zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem;
6) posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich/Małoletniego* danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
8) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
9) W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się
z nami pod adresem e-mail: iod@stalmielec.com ;telefon: 793 421 939 pisemnie na adres
klubu jak powyżej.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy, strony poddają je orzecznictwu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby organizatora.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Organizator

Opiekun

…………………………….

…………………………..
………………………………..
data
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