
 

UMOWA UCZESTNICTWA 

NR	………..………./2021	

 

 
zawarta w dniu: …..……./……...…./2021 r. w Świdniku, pomiędzy: 

 
Klubem Sportowym Świdniczanka Sp. z o.o. (w skrócie KS Świdniczanka Sp. z o.o.) z siedzibą Świdnik 21-040, 

ul. Kosynierów 17B, KRS 0000845677, NIP: 712-340-32-65, REGON: 386272618, zwanym w dalszej części umowy „Klubem” 
 
a 

Prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami. 
 
Panią/Panem (imię, nazwisko):  ............................................................................................., 

adres zamieszkania:   ............................................................................................., 

kod, miejscowość:   ............................................................................................., 

nr PESEL:    ............................................................................................., 

nr telefonu:     ............................................................................................., 

adres e-mail:    ............................................................................................., 

zwanym dalej „Opiekunem”, tj. rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które to dziecko w dalszej części Umowy zwane 
Uczestnikiem/Zawodnikiem, posiada następujące dane personalne: 
 

Imię i nazwisko:   ............................................................................................., 

adres zamieszkania:   ............................................................................................., 

kod, miejscowość:   ............................................................................................., 

nr PESEL:    ............................................................................................., 

data urodzenia:    ............................................................................................., 

§ 1 
 

1. Podstawowym zadaniem Klubu jest szkolenie zawodników zakresie piłki nożnej oraz krzewienie kultury fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, wychowywanie i rozwijanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, 
sport i upowszechnianie postawy fair-play. 
2. Mając na uwadze powyższe Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w obrębie własnej struktury, a Opiekun wyraża 
wolę aby wyżej wymienione dziecko (Uczestnik/Zawodnik) brało udział w Zajęciach organizowanych przez Klub - zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy i Regulaminem, w związku z powyższym strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§ 2 
 

1. Jeżeli w treści niniejszej Umowy użyto słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się znaczenie zgodne z § 9 
Regulaminu, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 
 

§ 3 
 

1. Opiekun oświadcza, iż jest opiekunem prawnym i osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Uczestnika, 
sprawuje pieczę nad Uczestnikiem, a jego prawo nie zostało w żaden sposób ograniczone lub wyłączone. 
2. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na udział ww. Uczestnika w Zajęciach organizowanych przez Klub i nie są mu znane 
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i inne do udziału Uczestnika w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych, w 
tym piłkarskich. 
3. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeszkód zdrowotnych do 
uprawiania przez dziecko piłki nożnej w terminie miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy. 
4. Opiekun jest zobowiązany do informowania Klubu o każdorazowej zmianie stanu zdrowia dziecka mającej wpływ na 
możliwość uczestniczenia w treningach i zawodach. 



 
5. Opiekun oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z nie poinformowaniem Klubu o zmianie 
stanu zdrowia Uczestnika, a która to zmiana może rzutować na możliwość brania udziału Uczestnika w treningach, rozgrywkach 
i zawodach, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych skutków z tym związanych, zrzeka się wszelkich roszczeń 
wobec Klubu z tego tytułu. 
 

§ 4 
 

1. Za uczestnictwo w zajęciach Klubu przez okres 12 miesięcy (sezon), pobierana jest podstawowa Opłata Szkoleniowa w 
wysokości: ……………………..….…zł, za każdy miesiąc. 
2. Opłata Szkoleniowa i jej wysokość nie jest zależna od obecności Uczestnika (Zawodnik) na zajęciach i ilości treningów w 
okresie rozliczeniowym. 
3. Uczestnik może zostać częściowo zwolniony ze Opłaty Szkoleniowej w przypadku absencji chorobowej trwającej ponad 
14 dni, jeśli fakt ten zostanie zgłoszony wcześniej do trenera prowadzącego rocznik w formie pisemnej (wzór druku można pobrać 
ze strony internetowej Klubu). 
4. Opłatę Szkoleniową ustala się corocznie i podaje się do wiadomości Opiekunów. 
5. Wszystkie wpłaty związane z Umową powinny być realizowane przez Opiekunów: 

- do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego z góry 
- wyłącznie w formie przelewu bankowego, 
- na konto wskazane przez Klub tj.: 

Bank Pekao S.A. I Oddział w Świdniku konto nr:  .…... ……..... …........ ……..... …..…... ……..... …........ 
W tytule należy podać imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata składki. 
6. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna i zgłaszany do trenera 
prowadzącego, istnieje możliwość obniżenia Opłaty Szkoleniowej lub zawieszenia obowiązku opłacania Opłaty Szkoleniowej na 
wniosek trenera prowadzącego za zgodą Zarządu Klubu, w szczególności w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej Opiekunów 
i Uczestnika. 
7. Zaleganie z wpłatą za jedną Opłatę Szkoleniową skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do zapłaty. 
8. Zaleganie z wpłatą za dwie Opłaty Szkoleniowej skutkuje: 

a) brakiem możliwości udziału Uczestnika Klubu w Autoryzowanych Rozgrywkach; 
b) brakiem możliwości udziału Uczestnika Klubu w treningach Klubu; 
c) wykreśleniem Uczestnika Klubu z listy uczestników Klubu. 

9. Zastosowanie trybu opisanego powyżej w pkt. 8 jest również możliwe w sytuacji, gdy zaległość dotyczy jednej Opłaty 
Szkoleniowej, a poprzednie wpłaty nie były terminowe i wskazują na uporczywe unikanie przez Opiekuna terminowych płatności. 
10. Opłaty Szkoleniowe będą przeznaczane w całości na działalność klubu KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o., a w szczególności 
na pokrycie kosztów prowadzenia grup sportowych (dziecięcych - młodzieżowych - juniorskich) w ramach Akademii Piłkarskiej 
KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.. 
11. Wysokość Opłaty Szkoleniowej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników klubu oraz ich 
Opiekunów w formie obwieszczenia na stronie internetowej Klubu. Nowa wysokość Opłaty Szkoleniowej nie może zostać 
wprowadzona wcześniej niż 1 miesiąc przed przekazaniem informacji w tym przedmiocie w trybie opisanym jak wyżej. 
12. W sytuacji, gdy Opiekun ma w Klubie więcej niż jednego Uczestnika, objęte obowiązkiem uiszczania Opłaty Szkoleniowej, 
wówczas zmianie ulega wysokość Opłaty Szkoleniowej w sposób następujący: 

a) za pierwszego Uczestnika - Opiekun płaci Opłatę Szkoleniową podstawową; 
b) za drugiego Uczestnika - Opiekun płaci 60% Opłaty Szkoleniowej podstawowej; 
c) za trzeciego Uczestnika – Opiekun płaci 20% Opłaty Szkoleniowej podstawowej; 
d) za czwartego i każdego następnego Uczestnika – Opiekun nie wnosi żadnych opłat. 

13. Powyższe ma zastosowanie, jeśli do Opiekuna nie ma zastosowania § 4 ust. 7 i 8. 
14. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Rozgrywek jest uiszczenie przez Opiekuna dodatkowej opłaty za Rozgrywki. 
15. Wysokość i termin płatności każdorazowej dodatkowej opłaty za Rozgrywki zostaną podane na stronie internetowej Klubu 
oraz zakomunikowane Opiekunowi za pomocą poczty elektronicznej (z tym, że mogą być one podane również za więcej niż jeden 
miesiąc). 
16. Opłaty za organizowane przez Klub: obozy szkoleniowe, zgrupowania, turnieje oraz za transport na zawody są pobierane 
dodatkowo. W przypadku pozyskania dotacji, darowizny lub sponsorów, wskazane koszty będą pokrywane w części z 
uzyskanych w ten sposób środków. 
17. Do opłaty dodatkowej za Rozgrywki stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Uczestnictwa i Regulaminu dotyczące 
Opłaty Szkoleniowej. W przypadku zaległości w opłaceniu dodatkowych opłat za Rozgrywki, Klub zastrzega sobie możliwość 
niedopuszczenia do Rozgrywek Uczestnika/Zawodnika, którego dotyczy ta zaległość. 
 

§ 5 
 

1. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej. 
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy i/lub Regulaminu przez Opiekuna, Klub jest uprawniony do jej 
rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Opiekuna i wyznaczeniu mu 7 dniowego 
terminu do zaniechania naruszeń. 



 
§ 6 

 
1. Opiekun oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Zawodnika i swoich przez Klub 
zgodnie z zapisami zawartymi w &7 Regulaminu. 
2. Opiekun oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku Uczestnika/Zawodnika i swojego przez 
Klub zgodnie z zapisami zawartymi w &8 Regulaminu. 
3. Opiekun oświadcza, iż będzie informował Klub o stanie zdrowia Uczestnika zgodnie z zapisami zawartymi w 
&6 Regulaminu. Opiekun bez jakichkolwiek zastrzeżeń przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z nie 
poinformowaniem Klubu o zmianie stanu zdrowia Uczestnika/Zawodnika i tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 
Klubu z tego tytułu. 

§ 7 
 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
2. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania przez Strony.  
3. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem stanowiącym integralną cześć Umowy.  
4. Z Regulaminem i jego kolejnymi wersjami można zapoznać się w siedzibie Klubu lub na stronie internetowej Klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzic/Opiekun prawny:     Klub Sportowy Świdniczanka Sp. z o.o. 

 

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

 

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

 


