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DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami pól zaznaczonych szarym kolorem

Niniejsza Deklaracja złożona w Jaworzynie Śląskiej w dniu .......................... stanowi umowę
świadczenia usług pomiędzy stronami:
Miejskim Klubem Sportowym „Karolina” z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Sportowa1,
58-140 Jaworzyna Śląska, KRS 0000082782, NIP 884-20-94-371, REGON 890540796
reprezentowanym przez:
1) Łukasza Czajkowskiego – Prezesa Zarządu,
2) Mateusza Ptaka – Wiceprezesa Zarządu,
zwanego w dalszej części Klubem,
oraz
Panią/Pana: ……………………………………………..……………………………, zwaną/
zwanego w dalszej części Opiekunem Prawnym, zamieszkałym …………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..,
legitymującym się dowodem osobistym …………………(seria i nr) wydanym przez
……………………………………………………,

będący

……………………………………………..………………

Opiekunem
urodzonego

Prawnym:
w

dniu

………………………… w …………………………………., zwanego dalej Podopiecznym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć sportowych.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany
miejsca i terminu realizacji zajęć.
3. Jeżeli wg. zaplanowanego harmonogramu trening wypada w dni wolne od pracy to dana jednostka
treningowa nie jest odrabiana.
4. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Klubu lub osób prowadzących, zostaną odrobione w terminie
ustalonym z grupą.
§2
1. Umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony.
2. Opiekun Prawny może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia,
liczonego od daty złożenia pisemnego wypowiedzenia.
3. Umowa może być wypowiedziana przez Klub w trybie natychmiastowym.
§3
1. Opłata miesięczna wynosi 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych 00/100) i jest płatna z góry, do
10 dnia każdego miesiąca na rachunek bieżący Klubu, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A o
numerze 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656.
2. Zniżki: W przypadku w którym Opiekun Prawny zadeklaruje uczestnictwo w zajęciach więcej niż
jednego Podopiecznego, opłata miesięczna określona w ust. 1 stosowana jest wobec pierwszego
Podopiecznego, a za drugiego i kolejnego Podopiecznego opłata miesięczna wynosi 20,00 złotych

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100), o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Każda
z ww. opłat jest płatna z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bieżący Klubu, prowadzony
w Banku Zachodnim WBK S.A o numerze 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656.
3. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 30 dni bez indywidualnych uzgodnień z prowadzącym będą
automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
4. Jeśli Podopieczny nie był obecny na zajęciach, Opiekun Prawny nie może żądać zmniejszenia opłaty,
bądź jej częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć.
5. Jeżeli Podopieczny odniósł poważną kontuzję (chorobę) wykluczającą go z dłuższej nieobecności na
zajęciach (orzeczenie lekarza) Opiekun Prawny dziecka jest zobowiązany do kontaktu z trenerem danej
grupy szkoleniowej oraz zgłoszenia faktu do biura Klubu tel. 535670609, e-mail:
kontakt@mkskarolina.com
6. W przypadku rezygnacji z zajęć Klub nie zwraca żadnych kosztów.
§4
1. Opiekun Prawny oświadcza, że Podopieczny jest zdrowy i nie ma żadnych medycznych ograniczeń /
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
2. Opiekun Prawny zobowiązuje się do posiadania bieżących badań lekarskich Podopiecznego,
zgodnych z wymogami stosownych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem
życia, Dz.U.2011.88.500 z dnia 28.04.2011r. z późn. zm.
§5
1. Opiekun Prawny Podopiecznego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
niniejszej umowie, na bieżące potrzeby administracyjne Klubu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 28.06.2016r., z późn. zm.). Każdy ma prawo do
wglądu i korekty przekazanych danych. Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub
Sportowy Karolina, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, KRS-0000082782, NIP: 884-20-94-371,
REGON: 890540796.
2. Opiekun Prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Podopiecznego w formie
foto/audio/video na potrzeby bieżącej działalności Klubu.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Obie Strony deklarują chęć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych. W razie niemożności
dojścia do porozumienia na drodze negocjacji, wszystkie spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygać
będzie Sąd przedmiotowo właściwy dla Klubu.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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