
KSJ - UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ 

KLUB SPORTOWY JAGIELLOŃCZYK 

Umowa o prowadzenie zajęć sportowych. 

Umowa o nauczanie piłki nożnej, zawarta pomiędzy Klubem Sportowym Jagiellończyk 
adres: 62-800 Kalisz, Skalmierzycka 2a, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu: 
Agnieszkę Orlicz-Błońską.

a

Imię i nazwisko (opiekun): 

…………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania z kodem pocztowym i miastem (opiekun):
………………………………………………………………………………………………………… 


Telefon komórkowy (opiekun) …………………………………………………

Adres email (opiekun) .................................................................................


Przedmiotem umowy jest korzystanie z zajęć sportowych przez dziecko: 
Imię i nazwisko (podopieczny): 


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


Pesel (podopieczny) ...................................................... 


data i miejsce urodzenia (podopieczny) ..................................................................


1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i zaczyna obowiązywać w dniu jej 
podpisania


2. Organizator organizuje Treningi w miejscu wskazanym uprzednio Opiekunowi, zgodnie 
z harmonogramem, który może być aktualizowany, w zależności od potrzeb.


3. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu sportowego niezbędnego do 
przeprowadzenia zajęć


4. Organizator zobowiązuje się do przygotowania oraz przeprowadzenia zajęć z 
najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


5. Organizator oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską 
oraz zapewnia odpowiednią infrastrukturę 


6. Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodników z tytułu amatorskiego uprawiania 
sportu-piłki nożnej za dodatkową opłatą (pkt 10b).


7. Nieobecność Podopiecznego na treningach w danym miesiącu nie zwalnia Opiekuna 
z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 10.
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Treningu, przy czym postara się 
poinformować o tym Opiekuna drogą mailową oraz/lub telefoniczną (SMS) pod 
adresami wskazanymi w powyższej umowie.


9. Podopieczny w czasie wszystkich Aktywności (w szczególności meczów, turniejów i 
eventów) prowadzonych przez Organizatora musi być ubrany w oficjalny strój 
Organizatora, który zapewnia Klub


10. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za 
korzystanie z zajęć (opłata jest stała i uśredniona w skali roku - jest identyczna dla 
każdego miesiąca niezależnie od świąt, dni wolnych, ferii zimowych, itp.) w tym:


a) 120zł opłaty miesięcznej 

b) corocznej, bezzwrotnej opłaty administracyjnej i ubezpieczenia w wysokości 60zł

11. Rodzic /Opiekun zobowiązuje się do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z 

uczestniczeniem Podopiecznego w turniejach, meczach towarzyskich, obozach 
sportowych itp. (koszty transportu, noclegów, wpisowe…)


12. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi karty zdrowia 
sportowca (załącznik nr 2) z aktualnymi badaniami poświadczającymi zdolność 
Podopiecznego do uprawiania sportu.


13. W przypadku całomiesięcznej choroby, rodzic może ubiegać się o zmniejszenie opłaty 
o 50% kwoty. (podstawą do ubiegania się o zniżkę jest przedstawienie zaświadczenia 
o przebytej chorobie i okresie jej trwania od lekarza lub ze szpitala)


14. W okresie szkolnych ferii zimowych zajęcia nie odbywają się - opłata pozostaje bez 
zmian.


15. W przypadku wzrostu kosztów utrzymania, Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do 
zmiany wysokości miesięcznych opłat


16. Opłaty za korzystanie z zajęć jest płatna do 7-go dnia każdego miesiąca z góry za 
dany miesiąc


17. Opłaty dokonywane są tylko przelewami, na konto Klubu Sportowego Jagiellończyk 
(numer konta podany w załączniku nr 3)


18. W przypadku powstania zaległości, o których mowa w punkcie 10 niniejszej umowy, 
za okres przekraczający 1 miesiąc, podopieczny może zostać skreślony z listy dzieci 
korzystających z zajęć, a Prezes Zarządu ma prawo przekazać sprawę do windykacji.


19. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi poniesione koszty 
windykacji.


20. Zarówno Organizatorowi, jak i Opiekunowi przysługuje prawo do wypowiedzenia 
Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
ostatni dzień miesiąca.


21. Rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemnej prośby, na adres mailowy: 
ksj@jagiellonczyk.szkola.pl.


22. Rodzic / Opiekun ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy Organizator w sposób rażący narusza jej 
postanowienia, po uprzednim pisemnym wezwani Organizatora do zaprzestania 
naruszeń postanowień niniejszej umowy
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23. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 
Podopiecznego w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w 
ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku 
Podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na 
stronach internetowych Organizatora, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, 
folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej 
akceptacji w ramach działalności Organizatora. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy 
wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Podopiecznego 
wykonanych na zlecenie Organizatora oraz podmiotów współpracujących w związku z 
Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.


24. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania Umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie 
dojścia do porozumienia, spory podlegają orzecznictwu Sądu Powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Klubu Sportowego Jagiellończyk.


25. Deklarację i Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.


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

/miasto i data/               /podpis rodzica/opiekuna/                 /podpis Organizatora/

   

1. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przynależność syna/córki do Klubu 

Sportowego Jagiellończyk. Jednocześnie zobowiązuję się w swoim i jego/jej imieniu 
do przestrzegania Kodeksu dziecka i rodzica, Statutu i Regulaminu Klubu Sportowego 
Jagiellończyk


2. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w 
zajęciach sportowych, dostarczyłem/am kartę zdrowia dziecka z aktualnymi 
badaniami.


3. Załącznik nr 1 jest integralną częścią umowy


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

/miasto i data/         /podpis rodzica/opiekuna prawnego/             /podpis Organizatora/


* skreślić nieprawidłowe
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ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dzieci danych osobowych jest KLUB 
SPORTOWY JAGIELLOŃCZYK z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.Skalmierzyckiej 2A
2) inspektorem ochrony danych w KLUBIE SPORTOWYM JAGIELLOŃCZYK jest Pan 
Maciej Andersz tel: 502-557-981;
3) Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia zajęć sportowych, udzielania pomocy medycznej, rozliczania kosztów 
realizacji umowy o prowadzenie zajęć sportowych, realizacji meczów, rozgrywek ligowych, 
pucharowych lub innych…ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej…itd. :na podstawie 
–  art. 6  ust 1 pkt a/, pkt b, pkt c, pkt d, pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
–  art. 6  ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– art. 23 ust 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
– 27 ust. 2 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
– ustawą z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 
i 2361)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą opiekunowie, Prezydent Miasta Kalisza, 
Organy administracji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zaspokojenia wszystkich 
roszczeń ADO
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o 
prowadzenie zajęć sportowych Pani/Pana dzieci. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezawarcie umowy i brak 
możliwości skorzystania z usługi KLUBU SPORTOWEGO JAGIELLOŃCZYK.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 

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

  /miasto i data/                      /podpis rodzica/opiekuna prawnego/              


Strona  z 4 5



KSJ - UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ 

KARTA ZDROWIA SPORTOWCA

ZŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY O PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH KLUBU SPORTOWEGO 

JAGIELLOŃCZYK


IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA: 

…………………………………………………………………………………………………………


SEKCJA SPORTOWA: ……………………………………………………………………………


WSKAZÓWKI DLA INSTRUKTORA


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


UWAGI INSTRUKTORA


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………

DATA WZROST WAGA WYNIK BADANIA (uwagi) PIECZĄTKA I PODPIS 
LEKARZA
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