
________________________________________________________________________________________________________

UMOWA CZŁONKOWSKA
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

zawarta w dniu …………………………………………………… r. w Tychach pomiędzy

Klubem Sportowym "Gwardia" z siedzibą w Tychach przy ul. Strzeleckiej 5c, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000668854, NIP 646-295-23-30, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Klubu, zwany dalej 
Klubem, a:

IMIĘ I NAZWISKO

Data urodzenia: Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nr telefonu / e-mail 
(dot. osób pełnoletnich):

zwanym dalej Członkiem Klubu reprezentowanym przez:

Imiona i Nazwisko Rodzica(ów)/Opiekuna(ów) - dotyczy osób niepełnoletnich:

IMIĘ I NAZWISKO Nr telefonu: e-mail:

1.

2.

zwanego/ych dalej Opiekunem.
Na Członku Klubu/Opiekunie ciąży obowiązek aktualizacji w/w danych kontaktowych w przypadku ich zmiany.

UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA/DZIECI (np. zdrowotne, wychowawcze, itp.)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1.  Umowa  niniejsza  zawarta  jest  na  czas  nieokreślony  i  wiąże  strony  od  dnia  jej  podpisania.  Zawarcie  umowy  jest
równoznaczne  z  akceptacją  statutu  oraz  regulaminu  Klubu dostępnych  na www.gwardia-tychy.pl.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 umowy.
3. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 14 ust.
1, pkt. 3 lit. a-d statutu Klubu, w tym zalegania z płatnością składki za dwa pełne okresy (miesiące). 
4. Rozwiązanie umowy przez Członka Klubu/Opiekuna odbywa się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: gwardia.tychy@gmail.com lub biuro@gwardia-tychy.pl po uzyskaniu potwierdzenia
ze  strony  Zarządu  Klubu o fakcie  otrzymania  wiadomości.  Wzór  oświadczenia  dostępny jest  na  stronie  internetowej
www.gwardia-tychy.pl.
5.  Rozwiązanie  umowy  przez  Klub  odbywa  się  poprzez  złożenie  oświadczenia  w  formie  pisemnej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Członka Klubu/Opiekuna adres mailowy, przy czym dla swej
skuteczności nie wymaga potwierdzenia otrzymania  wiadomości przez Członka Klubu/Opiekuna.
6. Na Członku Klubu/Opiekunie spoczywa obowiązek systematycznego zapoznawania się z regulacjami, aktualnościami
i  biuletynami,  które  są  publikowane  na  stronach  internetowych  Klubu: www.gwardia-tychy.pl  oraz
www.facebook.com/gwardiatychy.
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SKŁADKI I OPŁATY

§ 2.
1. Członkostwo w Klubie jest odpłatne. Wysokość składki członkowskiej – zwanej dalej  składką – a także innych opłat,
określana jest w drodze uchwały Zarządu Klubu. Cennik składek członkowskich dostępny jest na stronie www.gwardia-
tychy.pl.
a)  składka  należna  jest  za  każdy  miesiąc  obowiązywania  umowy  (również  niepełny)  niezależnie  od  dnia,  w  którym
nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy,
b)  nieobecność  na  zajęciach  nie  zwalnia  Członka  Klubu/Opiekuna  z  obowiązku  uiszczenia  składki  za  dany  miesiąc,
nie skutkuje zwrotem składki, jak również ponownym przeprowadzeniem zajęć z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 umowy.
2.  Płatności na rzecz Klubu należy dokonywać  na rachunek bankowy Klubu sportowego „Gwardia” Tychy prowadzony
przez  ING BANK o  nr: 26 1050 1399 1000 0090 3122 4968 z  dopiskiem w tytule:  IMIĘ NAZWISKO:  MM.RRRR
(miesiąc, rok). 
3. Termin płatności składki upływa 15-go dnia każdego miesiąca, w okresie obowiązywania umowy.  Za datę dokonania
zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony rachunek bankowy. 
4. Uchybienie terminu płatności składki w danym miesiącu powoduje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach do chwili
uregulowania zaległości.
5.  W  przypadku  wznowienia  umowy  –  rozwiązanej  przez  Członka  Klubu/Opiekuna  –  Klub  nakłada  tzw.  opłatę
reaktywacyjną, której wysokoś
 określa CENNIK.
6.  W  przypadku  rozwiązania  umowy,  Członek  Klubu/Opiekunowie  zobowiązani  są  do  uregulowania  składek
oraz wszystkich zaległych opłat do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. 
7. Członek Klubu może dobrowolnie uiszczać składkę członkowską w kwocie wyższej niż określa to CENNIK.

§ 3.
1.  Członkowie Klubu/Uczestnicy zajęć będący członkami najbliższej rodziny mają prawo do korzystania ze zniżek przy
opłacie składek. Wysokość zniżek określa CENNIK.
2.  W  uzasadnionych  przypadkach  -  na  podstawie  pisemnego  wniosku  -  Klub  może  obniżyć  wysokość  składki
członkowskiej  lub odroczyć  termin jej  płatności.  Prawo to przysługuje  jedynie  osobom, które nie zalegają  z  opłatami
składek członkowskich.
3. W uzasadnionych przypadkach - na podstawie pisemnego wniosku - Członek Klubu może zostać okresowo zwolniony
z opłat składek członkowskich. Wnioski rozpatruje Zarząd Klubu.

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

§ 4.
1. Członek Klubu wobec którego ustało członkostwo, ma prawo do zmiany barw klubowych oraz reprezentowania innego
klubu sportowego z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 umowy po spełnieniu n/w warunków:
a)  bezpośrednio  po  ustaniu  członkostwa  w  Klubie  na  wniosek  Członka  Klubu/Opiekuna  -  za  zgodą  Zarządu  Klubu
uzyskaną na piśmie,
b) po upływie 6 miesięcy od daty ustania członkostwa – w przypadku braku zgody Zarządu.
2.  Zawodnik/Opiekun  łamiący postanowienia  §  4 ust.  1b umowy,  podlega  karze  finansowej,  której  wysokość  określa
regulamin Klubu oraz przepisy Polskiego Związku Judo.

OŚWIADCZENIA

§ 5. 
1.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  ze  statutem  Klubu,  regulaminem  Klubu,  akceptuję  ich  treść  i  zobowiązuję
się do przestrzegania ich przepisów.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu/Opiekuna (w tym danych wrażliwych) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji celów statutowych Klubu oraz  otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Klubu
oraz firm partnerskich/sponsorskich. 
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku Członka Klubu do realizacji celów statutowych oraz
promocji Klubu (imię, nazwisko, waga, fotografie, nagrania wideo mogą zostać umieszczone na stronach internetowych
Klubu, materiałach promocyjnych, w mediach internetowych oraz prasie).
4.  Wyrażam  zgodę  na  udział  Członka  Klubu  w  zajęciach  rekreacyjnych,  sportowych  i  wyczynowych,  konsultacjach,
seminariach, zgrupowaniach, turniejach sportowych w kraju i za granicą.
5. Oświadczam, że stan zdrowia Członka Klubu – poprzedzony wizytą lekarską – pozwala na udział w zajęciach, o których
mowa w § 5 ust. 4 umowy.
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6. Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją/urazem, związanego z uczestnictwem w zajęciach i wyrażam
zgodę  na  udzielenie  pierwszej  pomocy  przedmedycznej, jak  również  podjęcia  innych  czynności  niezbędnych  do
bezpiecznego kontynuowania treningu. 
7.  Zdaję  sobie  sprawę z potencjalnego zagrożenia  chorobami zakaźnymi przenoszonymi pomiędzy uczestnikami zajęć
i  wyrażam zgodę na poddanie się zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie Klubu.
Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Klub mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia
różnymi wirusami, ryzyko to nadal istnieje:
a)  w  przypadku  wystąpienia  objawów  choroby  zakaźnej  niosącej  wysokie  ryzyko  epidemiczne  lub  skierowania
na obowiązkową kwarantannę (o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi)  uniemożliwiających  bezpieczny  udział
w zajęciach – zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Klub o stanie zdrowia,
b) wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzenie temperatury ciała.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. § 5 ust. 6-7 nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu.
9. Zobowiązuję się do przystąpienia do grupowego ubezpieczenia sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz opłacenia składki ubezpieczeniowej lub zawarcia indywidualnego ubezpieczenia we własnym zakresie.
10. Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
11. Oświadczam, iż dopełniłem wszelkich zobowiązań wobec poprzedniego klubu sportowego i nie jestem z nim związany
obowiązującą umową cywilnoprawną.*

§ 6.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż administratorem
danych osobowych jest K.S. "Gwardia" Tychy i posiadam prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
dostępu do swoich danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych.
W przypadku zmiany w/w danych zobowiązuję się do powiadomienia Klubu w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany
celem aktualizacji danych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania i administrowania danych
osobowych zawiera Regulamin Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby K.S. "Gwardia"
Tychy.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  statutu  i  uchwał  Klubu,  Kodeksu
cywilnego, a także regulaminów sportowych PZ Judo i/lub PZJJ.*

§ 8.
Członek Klubu/Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych/informacji
o stanie zdrowia/statusie klubowym.*

§ 9.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

         Członek Zarządu K.S. "Gwardia" Tychy Członek Klubu lub Opiekun prawny

  
* dotyczy osób zmieniających barwy klubowe.
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