DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
AKADEMII PIŁKARSKIEJ GÓRNIKA ZABRZE
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
złożona w Zabrzu w dniu
DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI

przez

zam.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ADRES ZAMIESZKANIA OPIEKUNA

legitymujący się nr PESEL

nr tel:
NUMER PESEL OPIEKUNA
OPIEKUNA

TELEFON

adres email:
E-MAIL OPIEKUNA

(zwanego dalej Opiekunem)
opiekuna prawnego

ur.
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA

URODZENIA DZIECKA

zam.
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

legitymującego się numerem PESEL _______________________
NUMER PESEL DZIECKA

(zwanego dalej Zawodnikiem)
Niniejsza deklaracja po jej przyjęciu przez Akademię Piłkarską Górnika Zabrze stanowi podstawę
świadczenie pomiędzy stronami.
§1
Szkolenie w Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze odbywa się w oparciu o Fundację, która zarządza jej
działaniami.
Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Zawodnika do zajęć piłkarskich organizowanych przez
Akademię Piłkarską Górnika Zabrze na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym
regulaminie.
§2
Opiekun oświadcza, iż Zawodnik będzie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Akademię Górnika
Zabrze, w terminach ustalonych przez Trenera właściwej grupy.
§3
Tytułem przystąpienia do Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze należy uiścić jednorazową opłatę wpisową w kwocie
200,00 PLN (dwieście złotych), która jest płatna najpóźniej do 30 dni od daty przystąpienia do Akademii na

rachunek bankowy:
ALIOR BANK 55 2490 0005 0000 4600 9684 3945

1.

Opłata członkowska Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze wynosi 120,00 PLN (sto dwadzieścia złotych) niezależnie
od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany miesiąc do 15. dnia
każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Add.1 Opłata członkowska Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze wynosi 60,00 PLN (sześćdziesiąt złotych) w przypadku
gdy udział w treningach bierze rodzeństwo. Dotyczy jednej osoby, druga osoba płaci normalną stawkę w wysokości 120
zł. Opłata miesięczna dla jednej osoby bez rodzeństwa wynosi 120 zł.
Fundacja Górnika Zabrze, 41-800 Zabrze ul Roosevelta 81 numer konta:
ALIOR BANK 55 2490 00050000460096843945
tytuł przelewu: OPŁATA MIESIĘCZNA ZA …/20…. ZA …… (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

2.

Akademia Piłkarska Górnika Zabrze zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikowi sprzętu sportowego marki
Hummel tj. koszulka, spodenki, getry, dres o wartości 400,00 PLN pod warunkiem terminowej płatności opłaty
miesięcznej przez Opiekuna.
Sprzęt sportowy staje się własnością Opiekuna po zapłaceniu 6 kolejnych opłat miesięcznych, z tym zastrzeżeniem, że
Opiekun jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego sprzętu sportowego Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze na wypadek
rezygnacji Zawodnika z treningów. Czas oczekiwania na sprzęt sportowy wynosi 50 dni od momentu opłacenia opłaty
wpisowej.
Akademia Piłkarska Górnika Zabrze podkreśla, iż składka członkowska jest niezależna od ilości zorganizowanych zajęć
oraz od ilości obecności dziecka na zajęciach. Obowiązuje ona przez cały okres trwania w członkostwie (przez cały rok
kalendarzowy) i jest wpłacana przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu
(również w okresie wakacyjnym). Nie jest ona odpłatnością za zajęcia, a wkładem własnym zawodnika (członka Akademii)
w rozwój klubu oraz klubowej społeczności.
3. Rodzice/Opiekun prawny zawodnika zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 15-go
dnia każdego miesiąca
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu zawodnika na obozy letni oraz zimowy
organizowany przez Fundację.
§4
Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy członkowskiej z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia w formie pisemnej lub wysyłając e-mail na adres akademia@gornikzabrze.pl ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego pod rygorem nieważności.
§5
Opiekun potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Piłkarskiego Przedszkola Akademii Górnika Zabrze, który stanowi
integralną część niniejszej deklaracji i akceptuje go bez zastrzeżeń. Akademia Górnika Zabrze zobowiązuje się
powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu na piśmie.
§6
Opiekun oświadcza, iż Zawodnik został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia Zawodnika jest dobry i
umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału
Zawodnika w treningach Akademii Górnika Zabrze.
§7
Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji marki Akademii Górnika Zabrze
oraz podmiotów współpracujących, produktów oferowanych przez Górnik Zabrze SSA i podmioty współpracujące. Lista
Partnerów dostępna na stronie internetowej Akademii: https://akademiagornika.pl/akademia-gornika-zabrze/sponsorzy/
§8
Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Opiekuna i Akademii Górnika Zabrze.

……………………………………………………
Data i podpis
Łukasz Milik
Dyrektor Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze

………………………………………
Data i podpis Opiekuna

AKADEMIA PIŁKARSKA GÓRNIKA ZABRZE – STRÓJ:

NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA:

ROZMIARY*:

DATA ODBIORU, PODPIS:

KOSZULKA

SPODENKI

GETRY

DRES

NAPIS I NR NA KOSZULCE

GETRY – PROSZĘ WPISAĆ ROZMIAR STOPY
*ROZMIARY:
KOSZULKA/SPODENKI/DRES – 116 CM,128 CM,140 CM,152 CM,164 CM

REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ GÓRNIKA ZABRZE
I. ZASADY OGÓLNE
1.

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższej pojęć:
Organizator – Fundacja Górnika Zabrze;
Zawodnik – dziecko w wieku od 2 lat, którego Opiekun złożył deklarację chęci udziału w treningach Piłkarskiego
Przedszkola;
Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa do działania w imieniu i na rzecz
Podopiecznego;
Składka - opłata miesięczna z tytułu członkostwa w Piłkarskim Przedszkolu;
Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy;
Strony – Fundacja Górnika Zabrze, Opiekunowie, Zawodnicy;
Deklaracja Członkowska – deklaracja złożona przez Opiekuna w sprawie udziału Zawodnika w Piłkarskim
Przedszkolu.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Organizatora,
warunki uczestnictwa w treningu Zawodników oraz obowiązki Stron.

3.

Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Fundację Górnika Zabrze Deklaracja
złożona przez Opiekuna Zawodnika.

4.

Odmowę przyjęcia Deklaracji Fundacji Górnika Zabrze przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.

5.

Fundacja Górnika Zabrze prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku od 3 lat.

6.

Fundacja Górnika Zabrze zobowiązuje się do organizacji treningów, z określoną w Deklaracji Uczestnictwa
częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.

7.

Fundacja Górnika Zabrze zapewnia Zawodnikowi stosowne ubezpieczenie.

8.

Fundacja Górnika Zabrze zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera
umowy z osobami trzecimi.

9.

Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Fundacji Górnika Zabrze ustalone zostają w Deklaracji
Członkowskiej zawartej między Fundacją Górnika Zabrze, a Opiekunem.

10. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 – U10 mają charakter zajęć
pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub
pełnoprawni opiekunowie.

11. Akademia Piłkarska Górnika Zabrze zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia selekcji na każdym etapie
szkolenia zawodników.

12. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na
piśmie i przesłana na adres e-mail akademia@gornikzabrze.pl. Organizator może żądać zapłaty Składki należnej
za okres do dnia rozwiązania łączącego Strony stosunku członkostwa.

II. REGULAMIN ZAWODNIKA
1.

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny
ligowe U10 – U19) lub zgodę rodziców/opiekunów (grupy naborowe U5 – U10), którą należy oddać trenerowi
lub koordynatorowi Akademii

2.

Zawodnik Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze zobowiązuje się:
a.

godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym,

b.

trenować w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na

kości goleni. Na trening przynosić odpowiednie obuwie – korki oraz buty halowe,
c.

wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

d.

wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

e.

podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie

kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
f.

sprzęt treningowy, który zawodnik otrzymuje jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po

zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który
rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3.

Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego
zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

4.

Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także
zaangażowanie na treningach. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy do trenera prowadzącego.

5.

W miesiącu sierpniu zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach, obozach przygotowawczych
oraz rozgrywanych meczach, zarówno ligowych, jak i towarzyskich.

III. REGULAMIN RODZICA
1.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi,
ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

2.

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach
obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3.

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje
sędziego i wykazać szacunek dla drużyny przeciwnej.

4.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich, do 15-go dnia
każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii a nie zapłatą za zajęcia. Akademia
nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. Wysokość i sposób opłacania
składek członkowskich określa Regulamin opłacania składek członkowskich.

5.

W przypadku braku opłat członkowskich przez okres dwóch miesięcy, Fundacja Górnika Zabrze rozwiązuje
umowę w formie pisemnej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

6.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności
dziecka na treningu.

7.

Rodzic/opiekun może zrezygnować z udziału Zawodnika w zajęciach w każdym czasie z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8.

W przypadku rezygnacji z udziału Zawodnika w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest złożyć
pisemną Rezygnację. Organizator może żądać zapłaty Składki należnej za okres do dnia rozwiązania łączącego
Strony stosunku członkostwa.

9.

Fundacja Górnika Zabrze może w każdym czasie rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci,
jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera
prowadzącego lub Koordynatora Akademii.

IV. KARY I ZASADY KARANIA
1.

W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego
Regulaminu, trener prowadzący w porozumieniu z Koordynatorem Akademii, może nałożyć na zawodnika karę
dyscyplinarną.

2.

3.

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze są:
a.

upomnienie,

b.

nagana,

c.

kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,

d.

dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy

e.

usunięcie z Akademii

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej lub nagannego zachowania, na wniosek trenera
prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika,
aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

4.

Uporczywe nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akademii.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany
przez organizatora SMS-em lub przez Profil Facebook Piłkarskie Przedszkole Górnika, lub aplikację
sport.bm.pl, najpóźniej 5 godzin przed treningiem.

2.

Każdy członek Akademii jest zobligowany do założenia konta w aplikacji „sport.bm.pl”.

3.

Akademia Piłkarska Górnika Zabrze zastrzega sobie zmiany w niniejszym Regulaminie z uprzedzeniem
rodziców/opiekunów zawodników.

4.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać
trener prowadzący w porozumieniu z koordynatorem Akademii.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni ją akceptuję.

………………………………………
Data, podpis Opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODPISUJĄCYCH DEKLARACJĘ
CZŁONKOWSKĄ FUNDACJI GÓRNIKA ZABRZE
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie
konieczności) jest Fundacja Górnika Zabrze z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul Roosevelta 81, wpisana do Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000414081, zwana dalej:
„Administratorem” lub „Fundacją”.

2.

W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem:
akademia@gornikzabrze.pl

3.

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności)
odbędzie się w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na członka Akademii Piłkarskiej Fundacji Górnika Zabrze oraz
przystąpienia podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez Akademię Piłkarską Górnika Zabrze na warunkach
określonych w deklaracji członkowskiej oraz Regulaminie Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić
w razie konieczności) jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.
5.

Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) będą przechowywane
do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

6.

Odbiorcą Pani / Pana danych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) mogą być:

a)
b)

c)
d)

7.
8.

upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora,
osoby korzystające z świadczeń/usług realizowanych lub produktów oferowanych przez Fundację w ramach jej zadań
statutowych,
podmioty trzecie realizujące np. usługi wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego oraz inne o
charakterze technicznym i organizacyjnym,
organy ściągania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywany poza EOG (tj. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej).
Przysługuje Pani / Panu prawo do:

a)

dostępu do treści podanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie
wynikającym z art. 15-18 RODO,

b)

wycofania w każdej chwili zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c)

przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim
Pani /Pana dane oraz dane osobowe Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) są przetwarzane na
podstawie zgody, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO,

d)

9.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani /Pana i/lub Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) dotyczących narusza przepisy
RODO w zakresie wynikającym z art. 77 RODO.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie
konieczności) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

10. Wobec Pani / Pana oraz wobec Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani / Pana dane oraz Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w
razie konieczności) nie będą podlegały profilowaniu.

………………………………………
Data, podpis Opiekuna

