Umowa o uczestnictwie w RED BOX Piłkarskiej Akademii
zawarta dnia …………… w Poznaniu pomiędzy:
STOWARZYSZENIEM KULTURY FIZYCZNEJ RED BOX
z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 117, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000353119, NIP: 7792373073, REGON: 301397473, reprezentowanym przy zawieraniu tej
umowy przez:
Krzysztofa Graczyka – Prezesa,
Bartosza Jankowiaka – Członka Zarządu, zwane dalej Organizatorem
a zawodnikiem ……………………………………………, reprezentowanym przez jednego z rodziców/opiekunów
prawnych:
1. ………………………………….. zam. …………………………………………....
……………………………………… nr PESEL …………………………., zwanym dalej Zgłaszającym.

§1
Warunki Uczestnictwa oraz uiszczania opłaty.
1. Warunkiem wpisania dziecka na listę Uczestników Red Box Piłkarskiej Akademii, prowadzonej w Poznaniu
jest złożenie w biurze Organizatora wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa w Red Box Piłkarskiej Akademii
oraz uiszczenie opłaty.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)
w każdym miesiącu trwania umowy. Opłata skalkulowana została jako średnia składek z 12 miesięcy i obejmuje
również wakacyjną przerwę w treningach. Opłata traktowana jest jako składka przeznaczona na cele statutowe
Stowarzyszenia i jest kwotą netto.
3. Opłatę należy uiścić przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.: 22 1090 2590 0000 0001 2177 4177,
do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty oraz nie uprawnia do ubiegania się
o zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa. W przypadku dłuższej absencji dziecka, spowodowanej wypadkiem
losowym lub długotrwałą chorobą, po wcześniejszym zgłoszeniu i udokumentowaniu tego faktu może zostać
zastosowana ulga w wysokości składki.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej ilości
Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć Piłkarskiej Akademii. W wyżej wymienionej
sytuacji po dostarczeniu przez Zgłaszającego dowodu wpłaty Organizator zwraca uiszczoną opłatę w całości.
6. Opłata za uczestnictwo w Akademii może ulec zmianie. Organizator poinformuje o zmianie opłaty przynajmniej
z miesięcznym wyprzedzeniem. Brak akceptacji zmiany opłaty spowoduje wygaśnięcie umowy z końcem
miesiąca poprzedzającego wprowadzenie zmiany.
7. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§2
Obowiązki organizatora.
1. Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania świadczenia.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom należytego bezpieczeństwa oraz do ubezpieczenia
ich od nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Piłkarskiej Akademii.

§3
Obowiązki Zgłaszającego, Uczestników Piłkarskiej Akademii, odpowiedzialność materialna
i dyscyplinarna.
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, który stanowi załącznik do umowy
i jest jej integralną częścią, a także do stosowania się do poleceń Organizatorów, Opiekunów i Trenerów.
2. Rodzic lub prawny Opiekun jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedstawienia
Organizatorowi aktualnej „karty zdrowia sportowca” Uczestnika, wystawionej przez lekarza medycyny sportowej.
Do momentu przekazania tego dokumentu Rodzic lub prawny Opiekun bierze odpowiedzialność za stan zdrowia
dziecka.
3. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do zakupu sprzętu sportowego Akademii w specjalnych cenach
pakietowych:

 do 30 dni od daty podpisania umowy pakiet treningowy (koszulka z nadrukiem logo akademii, spodenki,
getry) oraz do 60 dni od daty podpisania umowy pakiet wyjściowy (ortalion i dres treningowy z nadrukiem
logo akademii).
Każdy z elementów pakietu można kupić oddzielnie. Członkowie Akademii otrzymują zniżkę od cen
katalogowych.
4. Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za wszelkie szkody
wyrządzone przez dzieci podczas pobytu w Piłkarskiej Akademii o naprawienia lub pokrycia ich w całości.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
wystąpienia kłopotów dyscyplinarnych m.in. nagannego zachowania się Uczestnika na zajęciach, pomimo
upomnienia go przez Kadrę, nie stosowania się do poleceń Kadry lub umyślnego zniszczenia mienia należącego
do Organizatora. W wyżej wymienionych przypadkach Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty
za niewykorzystane zajęcia.
6. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału
w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań) oraz za zagubione przez Uczestników przedmioty wartościowe.
Rodzic/Opiekun zobowiązuje się także do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody
oraz do odbywających się w danym dniu zajęć.

§4
Przywóz oraz odbiór dziecka.
1. Opiekun lub Rodzic zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka prosto do opiekuna do miejsca,
w którym odbywają się zajęcia.
2. W przypadku niemożliwości osobistego odbioru dziecka przez Rodzica/Opiekuna, dziecko może odebrać
wyłącznie osoba/y wymienione w Zgłoszeniu.
3. Opiekun lub Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia i odebrania dziecka w godzinach wskazanych przez
Organizatora.

§5
Sprawy sporne.
1. W przypadku powstania spraw spornych wszelkie reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia zajęć. W przypadku
zgłoszenia reklamacji po w/w terminie nie będą one uwzględnione.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy stronami niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

§6
Postanowienia końcowe.
1. Nieważność pojedynczych postanowień umownych nie narusza ważności całej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Zgłaszający, akceptując warunki niniejszej Umowy, wyraża, zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich i dziecka danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji oraz
dla potrzeb rekrutacji oraz na bezpłatne użycie wizerunku dziecka dla potrzeb marketingowych Stowarzyszenia
oraz podmiotów współpracujących. Dane osobowe Zgłaszającego jak i Uczestnika RED BOX Piłkarskiej Akademii
mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora dla jego wewnętrznych potrzeb. Dane osobowe
nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia dziecku uczestniczenie
w treningach RED BOX Piłkarskiej Akademii. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO). Każda zgoda może być wycofana
w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu
rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

.…………….…………………
ORGANIZATOR

…………………………………
ZGŁASZAJĄCY

