
 
 

________________________________________________________________________________________________________

UMOWA UCZESTNICTWA
(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

Adres zamieszkania:

Nr telefonu / e-mail

zwanym dalej Uczestnikiem
Na Uczestniku ciąży obowiązek aktualizacji w/w danych kontaktowych w przypadku ich zmiany.

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 zawieszona lub rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca. Upływ 3-mięsięcznego okresu
zawieszenia umowy skutkuje jej rozwiązaniem.
3.  Warunkiem  zawieszenia/rozwiązania  umowy  jest  złożenie  oświadczenia  w  formie  pisemnej  lub  ustnej.  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.  Wzór  oświadczenia  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  www.gwardia-
tychy.pl.
4.  Rozwiązanie  umowy  przez  Klub  odbywa  się  poprzez  złożenie  oświadczenia  w  formie  pisemnej  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na podany przez Uczestnika adres mailowy.
5.  Klub  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  określonym
w § 14 ust. 1, pkt 3 lit. a-d statutu Klubu.
6. Wznowienie umowy zawieszonej przez Uczestnika możliwe jest po uprzednim złożeniu oświadczenia w formie określonej w ust. 3
oraz uzyskaniu zgody Zarządu Klubu.  Klub ma prawo odmówić  lub odroczyć w czasie wznowienie  zawieszonej umowy z powodu
zaległości w opłacaniu składek członkowskich lub braku wolnych miejsc w danej grupie uczestników.
7.  Na  Uczestniku  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.
8.  Uczestnik  będący  Członkiem  Klubu  nie  posiada  prawa  do  udziału  w  głosowaniu  na  Walnym  Zebraniu  Członków  Klubu  oraz
nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

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) - w którym Klub prowadzi zajęcia -  niezależnie od
dnia, w którym nastąpiło zawarcie, zawieszenie lub rozwiązanie umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5-6 umowy.
b) nieobecność na zajęciach nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia składki za dany miesiąc,  nie skutkuje zwrotem składki,
jak również ponownym przeprowadzeniem zajęć.
c) w przypadku zawieszenia umowy, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej.
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 Uczestnika – Klub może obciążyć Uczestnika tzw. opłatą reaktywacyjną, której
wysokość określa CENNIK.
6. W przypadku wznowienia umowy zawieszonej przez Uczestnika przed upływem 3 miesięcy od dnia zawieszenia - przepis § 2 ust. 5
umowy nie ma zastosowania.
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§ 3.
1. O ile Zarząd Klubu w nie postanowi inaczej,  w okresie od 1.07 – 31.08 następuje przerwa techniczna w prowadzeniu zajęć. W tym
okresie Uczestnik jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. W przypadku prowadzenia zajęć w podanym okresie,
Członów Klubu/Uczestników zajęć obowiązują regularne składki członkowskie wraz ze zniżkami.
2. Członkowie Klubu/Uczestnicy zajęć będący członkami najbliższej rodziny mają prawo do korzystania ze zniżek przy opłacie składek.
Wysokość zniżek określają odrębne uchwały Zarządu Klubu.

OŚWIADCZENIA

§ 4. 
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  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 Uczestnika do realizacji celów statutowych oraz promocji Klubu
(imię, nazwisko, fotografie,  nagrania wideo mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Klubu, materiałach promocyjnych,
w mediach internetowych oraz prasie).
4.  Oświadczam, że  mój  stan zdrowia pozwala  na udział  w zajęciach rekreacyjno–sportowych.  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.
5.  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.
6.  W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.  § 4 ust.  4-5 umowy nie będę wnosił  żadnych roszczeń wobec Klubu.
7. Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§ 5.
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

§ 6.
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 oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7.
Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych/informacji o stanie zdrowia.

§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

         Członek Zarządu K.S. Gwardia         Uczestnik
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