
                                                                   
 

                               UMOWA CZŁONKOSTWA 
                                   W UKP „GOL” OPOLE 
 
zawarta w Opolu dnia………………………. r. pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Piłkarski „Gol” Opole ulica Batalionu „Zośka” 5/903,  

       45-286 Opole. 
 NIP 754 308 63 40, zwanym dalej „Stowarzyszeniem” reprezentowanym przez: 
 Maciej Michniewicz – Prezes Zarządu 
 a 

uczestnikiem zajęć sportowych (zwanym dalej „Uczestnikiem”) 

1. Dane uczestnika 

Imię  Nazwisko  

Ulica, nr budynku, 
lokalu 

 
Kod pocztowy 
miejscowość 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL 
 

w imieniu którego działają i wyrażają zgodę na uczestnictwo przedstawiciele prawni (zwani dalej: „Opiekunami”): 

2. Dane opiekunów 

Imię  Nazwisko  

Data i miejsce 
urodenia 

 

Ulica , nr budynku, 
lokalu 

 
Kod pocztowy 
miejscowość 

 

Telefon 
kontaktowy 

 E-mail  

zwanych dalej łącznie „Stronami” 
 
Zważywszy, że działalność Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie szkółki piłkarskiej, której celem jest popularyzacja, 
rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego w dziedzinie piłki nożnej dzieci oraz stworzenie warunków do 
uprawiania tej dyscypliny sportu, a Opiekunowie wyrażają wolę, aby ich podopieczny brał udział w zajęciach 
piłkarskich i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie, Strony zawierają umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze świadczeniem usług organizacyjno – 
sportowych przez Stowarzyszenie na rzecz Uczestnika. 
2. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika statusu zawodnika Stowarzyszenia. 
3. Każdy zawodnik Stowarzyszenia ma prawo do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych (treningach). 

§ 2 
Oświadczenia Stron 

1. Stowarzyszenie oświadcza, że: 
a) posiada wykwalifikowaną kadrę trenerów piłki nożnej, 
b) w czasie zajęć sportowych (treningów) organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym również rozgrywkach 
sportowych oraz imprezach, w których Stowarzyszenie uczestniczy lub które organizuje (dalej: „Zajęcia Sportowe”), 
zapewni opiekę trenerską i infrastrukturę sportową, 
2. Opiekun oświadcza, że: 
a) posiada pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki) w stosunku do Uczestnika, a podane powyżej dane osobowe 
dziecka są prawdziwe, 
b) uczestnik jest zdrowy i nie ma żadnych znanych mu przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu 
sportowym, 
c) wyrażają zgodę na udział Uczestnika w Zajęciach Sportowych, 
d) zapoznali się z Regulaminem Świadczenia Usług Organizacyjno – Sportowych (dalej: „Regulamin”), a także, że 
otrzymali egzemplarz Regulaminu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń, 

 



2. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian stanu zdrowia Uczestnika lub pojawienia się problemów wychowawczych, 
które mogą mieć wpływ na jego dalszy udział w Zajęciach Sportowych, każdy z Opiekunów zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować Stowarzyszenie o tych zmianach celem ustalenia wspólnie z Opiekunami dalszych kroków, mając na 
względzie dobro Uczestnika oraz innych osób biorących udział w Zajęciach Sportowych. 

§ 3 
Zajęcia sportowe 

1. Opiekunowie oświadczają, że Uczestnik będzie uczestniczył w Zajęciach Sportowych w terminach ustalonych i podanych 
do wiadomości Opiekunom zgodnie z Regulaminem. 
2. Zajęcia Sportowe odbywają się przez 11 miesięcy w roku kalendarzowym (przerwa wakacyjna: lipiec). 
3. Zasady obowiązujące Uczestnika oraz Opiekunów podczas Zajęć Sportowych określone zostały w Regulaminie. 
Opiekunowie zobowiązują się przestrzegać powyższych zasad oraz uświadamiać Uczestnikowi ich znaczenie i obowiązek 
ich przestrzegania. 

§ 4 
Opłaty 

1. Tytułem opłaty członkowskiej w Stowarzyszeniu Opiekunowie zobowiązują się uiszczać comiesięczne składki w wysokości: 
a) 140 zł za Uczestnika- dla grup mających 2 jednostki treningowe w tygodniu, 
b) 170 zł za Uczestnika dla grup mających 3 jednostki treningowe w tygodniu. 
2. W przypadku, gdy w Stowarzyszeniu w danym miesiącu trenuje rodzeństwo, osobie młodszej przysługuje zniżka 40%. 
Comiesięczna składka z osobę młodszą wynosi : 
a) 85 zł za Uczestnika dla grup mających 2 jednostki treningowe 
b) 100 zł za uczestnika dla grup mających 3 jednostki treningowe 
3. Opiekunowie zobowiązani są do zapłaty składek za każdy miesiąc w kwocie wskazanej w ust. 1, z uwzględnieniem 
ewentualnej zniżki wskazanej w ust. 2, niezależnie od skorzystania przez Uczestnika z Zajęć Sportowych do 10 dnia danego 
miesiąca. 
4. Składki płatne są w formie 11 rat miesięcznych:- 

• pierwsza – przelewem w dniu zawarcia Umowy, 

• kolejne – przelewem wykonywanym co miesiąc do 10 dnia danego miesiąca (płatność z góry), 
5. Płatność przelewem następuje na odpowiednie konto bankowe Stowarzyszenia. Dokładna informacja znajduje się na 
stronie www.ukpgol.pl w zakładce Strefa Rodzica -> Finanse 
6. Stowarzyszenie może zmienić wysokość miesięcznej składki za pisemnym zawiadomieniem złożonym Opiekunom oraz 
wiadomością email lub sms   co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem nowej wysokości składki. Złożenie pisemnego 
oświadczenia o  nie wyrażeniu  zgody na zmianę kwoty składki członkowskiej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia Umowy przez Opiekunów. 
7. Każdy Opiekun, który podpisze umowę zobowiązany jest do wykupienia pakietu treningowego dla swojego dziecka, które 
dołącza do Stowarzyszenia. Pakiet treningowy dostępny jest na stronie www.ukpgol.pl w zakładce Sklep -> Pakiet treningowy. 
Pakiet treningowy zawiera:  

• koszulka  

• spodenki  

• getry  

• bluza dresowa  

• Spodnie dresowe  

• kurtka ortalionowa 

• Piłka , rozmiar 4 
 

§ 5 
Zmiany Regulaminu 

1. Strony ustalają, iż zmiany przez Stowarzyszenie postanowień Regulaminu nie stanowią zmiany Umowy, z zastrzeżeniem 
zachowania poniższej procedury. 
2. Stowarzyszenie poinformuje o zmianach postanowień Regulaminu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. 
Opiekunowie zostaną poinformowani o zmienionych postanowieniach Regulaminu poprzez informację na piśmie lub w 
drodze mailowej lub poprzez wskazanie w wiadomości SMS adresu internetowego, gdzie znajduje się aktualne brzmienie 
Regulaminu. 
3. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują Strony, chyba że Opiekunowie w terminie wskazanym w ust. 2 złożą 
pisemne oświadczenie o nieudzieleniu zgody na zmianę Regulamin. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne ze 
złożeniem wypowiedzenia Umowy przez Opiekunów.  

§ 6 
 

Ochrona danych osobowych 

1. Opiekun dobrowolnie wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie podanych danych osobowych swoich i Uczestnika w 
ramach realizacji postanowień niniejszej umowy.  



2. Stowarzyszenie informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) , w 
związku z członkostwem Uczestnika w Stowarzyszeniu, szanując prywatność oraz dbając o przetwarzanie  danych osobowych: 

1) Administratorem  danych osobowych jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Piłkarski Gol. 45-286 Opole, ul. Batalionu 
„Zośka” 5/903.  Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie na podany adres siedziby 
b. przez e-maila biuro@ukpgol.pl.  

2) Jako Administrator będziemy przetwarzać ww. dane w celu: 
a. w celu przekazywania aktualnych informacji o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na 

podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO (w zakresie marketingu własnego), jak również o ile będzie to konieczne 

b. w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
3) Uczestnikowi oraz Opiekunowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych   oraz do otrzymania ich kopii, 
do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje również prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane 
we wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Stowarzyszenia  ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności Uczestnika i Opiekuna lub dane będą 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać ze swoich praw konieczny jest 
kontakt z Administratorem. 
4) W razie uznania, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5) Podanie  danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji założonych celów jako członka Stowarzyszenia. 
6) Odbiorcami  danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi wspierające wykonanie 
zobowiązań, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji. 
7) Dane Uczestnika będą przetwarzane przez cały czas, przez który Uczestnik będzie członkiem Stowarzyszenia, a także 
później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu 
obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego. 
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania 
w tym celu (marketing własny) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych 
podmiotów). 
8) Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów może 
zostać cofnięta w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie lub poprzez 
wysłanie e-maila na adres biuro@ukpgol.pl  ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach marketingowych. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku dziecka na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności, 
zamieszczanie i publikowanie w pasie, na stronach internetowych, plakatach, folderach, poprzez emisję w przekazach 
telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej  

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
następującego po trzech miesiącach, w którym złożono wypowiedzenie. 
3. Stowarzyszenie może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Opiekunowie opóźniają się z zapłatą składki lub 
jej części o co najmniej 30 dni. 
4. Wygaśnięcie Umowy jest równoznaczne z ustaniem członkostwa Uczestnika w Stowarzyszeniu. 
5. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 
6. W przypadku zmiany danych adresowych lub kontaktowych Opiekuna bądź Uczestnika, każdy z Opiekunów zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie Stowarzyszenie. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
..........................................       ………………………………………… 
  /Stowarzyszenie /                          /  Opiekun / 
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