UMOWA – ZOBOWIĄZANIE OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
zawarta w dniu …………………pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym ÓSEMKA Starogard Gdański z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim, ul Zblewska 18, zarejestrowanym pod nr 8 w rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w
Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim reprezentowanym przez Prezesa Klubu, Pana Artura Skrobisza
a Panem/Panią………………………………………………………………………………….……………………………………....
będącym opiekunem prawnym Zawodnika/Zawodniczki.
Pkt 1
Przedmiotem umowy jest usystematyzowanie i zobowiązanie do terminowego opłacania miesięcznych składek
zawodniczych (do 15-go każdego miesiąca z góry). Składki pobierane są zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania
Klubu.
Pkt 2
Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 PLN miesięcznie. Składka wpłacana jest przez cały okres roku
szkolnego (wrzesień-czerwiec). Stawka i okres płatniczy może ulec zmianie na podstawie Uchwały Walnego
Zebrania Klubu.
Pkt 3
Nieobecność na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie powoduje obniżenia wysokości składki członkowskiej.
Pkt 4
Na wniosek członka klubu, w uzasadnionych przypadkach wysokość składki może zostać obniżona indywidualną
decyzją Zarządu Klubu.
Pkt 5
W przypadku gdy w Klubie trenuje rodzeństwo, składka członkowska wynosi 100% na pierwsze dziecko i 50% na
każde kolejne.
Pkt 6
Składkę członkowską należy wpłacać na konto Klubu, Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
Nr konta 69 8340 0001 0009 4416 2000 0001
z dopiskiem w kolejności: Składka członkowska, imię nazwisko zawodnika, klasa, za jaki miesiąc jest składka
Pkt 7
Nieusprawiedliwione nie opłacenie składki członkowskiej w terminie skutkować będzie poinformowaniem
Zarządu Klubu i podjęciem przez Zarząd odpowiedniej decyzji (wykluczeniem z udziału w treningach,
wykluczeniem z udziału w zawodach, pozbawieniem praw członkowskich). Zarząd zastrzega sobie prawo do
informowania rodzica o konieczności uregulowania wpłat składek członkowskich.
Pkt 8
Deklaracja Członka Klubu i Umowa – Zobowiązanie Opłacania Składek Członkowskich stanowią integralną część.
Zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.
……………………………………
(miejscowość i data)

Adnotacje Klubowe

....................................................................
( podpis rodzica/opiekuna)

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO KLUBU DLA KLAS II i III
Dane Podstawowe zawodnika/zawodniczki:
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię (imiona)…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………….………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..………………………………………………….
Telefon rodziców/opiekunów………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail rodziców/opiekunów………………………………………………………………………………………………………………...
Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mojego dziecka na członka Uczniowskiego Klubu Sportowego Ósemka
Starogard Gdański.
Oświadczam, że znany jest mi statut Klubu. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich
zgodnie z Umową –Zobowiązaniem Opłacenia Składek Członkowskich, wypełniania obowiązków wynikających
ze statutu oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w Klubie.
Jednocześnie zobowiązuję się, że moje dziecko będzie:
1. Regularnie uczęszczać na treningi prowadzone przez trenerów klubowych zgodnie z harmonogramem
zajęć dla grupy wiekowej i w ramach nich podnosić swoje umiejętności,
2. W czasie zajęć wykonywać polecenia trenerów,
3. Godnie reprezentować Klub na zawodach sportowych,
4. Przestrzegać regulaminów zawodów sportowych, w których będzie uczestniczyć,
5. Przestrzegać przepisów POZ, PZPNow, oraz
6. Szanować godność osobistą innych zawodników,
7. Ja rodzic/opiekun będę Informować Klub o zmianach dotyczących danych osobowych dziecka
zawartych w deklaracji.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………..……………………………………………………………………………..
w treningach prowadzonych w ramach UKS ÓSEMKA Starogard Gdański oraz zawodach organizowanych przez
Polski Związek Pływacki, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, UKS ÓSEMKA Starogard Gdański.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb UKS ÓSEMKA, PZP, PZPNow,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka tj. zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas treningów, zawodów, obozów i innych wydarzeń
sportowych organizowanych przez UKS ÓSEMKA Starogard Gdański oraz innych wydarzeń sportowych,
organizowanych przez inne podmioty, w których moje dziecko uczestniczy w ramach członkostwa w klubie UKS
ÓSEMKA Starogard Gdański. Wyrażam zgodę na umieszczanie powyższych materiałów zawierających wizerunek
mojego dziecka i dane osobowe na stronie internetowej klubu UKS ÓSEMKA Starogard Gdański, tablicy
informacyjnej klubu UKS ÓSEMKA Starogard Gdański oraz w serwisach społecznościowych i mediach w celu
informacji i promocji klubu UKS ÓSEMKA Starogard Gdański.
Oświadczam, że niniejszego zezwolenia udzielam bezpłatnie i jest ono ważne przez okres członkostwa mojego
dziecka w klubie UKS ÓSEMKA Starogard Gdański. Klub UKS ÓSEMKA Starogard Gdański nie może przenieść na
inne podmioty prawa do korzystania z wizerunku mojego dziecka na zasadach określonych w niniejszym
zezwoleniu.
……………………………………
(miejscowość i data)

....................................................................
( podpis zawodnika/zawodniczki)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA – dotyczy osób niepełnoletnich
……………………………………
(miejscowość i data)

....................................................................
( podpis rodzica/opiekuna)

