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Umowa 

uczestnictwa w treningach badmintona organizowanych przez 

UKS Badminton Puławy 

zawarta w dniu ................................................................... w Puławach, na czas nieokreślony pomiędzy: 

Uczniowskim Klubem Sportowym Badminton Puławy, z siedzibą w Puławach, adres siedziby: ul. Wróblewskiego 

13/18, 24-100 Puławy, wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę 

Puławskiego pod numerem 49, NIP 716-282-83-59, Regon 385219450, reprezentowanym przez: 

Damiana Woźniaka, prezesa Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy, zwanego dalej Klubem  

a 

Panem/Panią ................................................................................................................................. 

Zamieszkałym/-ą .......................................................................................................................... 

PESEL .......................................................... telefon ................................................................... 

zwanym dalej Opiekunem 

Dotyczącą dziecka ........................................................................................................................ 

urodzonego w dniu ....................................................... w .......................................................... . 

PESEL .......................................................... 

zwanym/zwaną dalej Zawodnikiem 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną 
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§1 

Przedmiotem umowy jest wyrażenie przez Opiekuna zgody na uczestnictwo w organizowanych przez Klub treningach 

badmintona w ramach oferowanego szkolenia Zawodników, oraz określenie świadczeń i praw Stron z powyższego wynikających. 

§2 

1. Klub zobowiązuje się do szkolenia Zawodnika w dyscyplinie sportowej badminton. 

2. Klub zobowiązuje się do zapewnienia należytego poziomu szkolenia, za które odpowiada wykwalifikowana kadra trenerska. 

3. Treningi organizowane przez Klub są odpłatne według ustalonych przez Zarząd Klubu składek członkowskich. 

4. Klub zobowiązuje się do zapewnienia obiektów, sprzętu sportowego, niezbędnych do właściwego prowadzenia treningów. 

5. Klub zobowiązuje się do przeprowadzenia treningów zgodnie z ustalonym harmonogramem treningów. 

6. Klub zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i umiejętności technicznych Zawodnika oraz zastrzega 

sobie możliwość przesunięcia Zawodnika pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania. 

7. Klub nie ubezpiecza Zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem 

zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas). 

§3 

1. Opiekun wyraża niniejszym zgodę na uczestnictwo Zawodnika w treningach prowadzonych przez Klub i zobowiązują się do 

wypełniania warunków zawartych w niniejszej umowie do czasu jej wygaśnięcia bądź rozwiązania.  

2. Opiekun wyraża zgodę na wyczynowe uprawianie badmintona i uczestnictwo w zawodach, zgrupowaniach, obozach 

sportowych organizowanych przez Klub. 

3. Opiekun oświadcza, że Zawodnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do sportowego uprawiania badmintona, a w 

przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuje o tym Klub. 

4. Opiekun jest świadomy, że badminton oraz zajęcia ogólnorozwojowe mu towarzyszące (biegi, gimnastyka, gry i zabawy itd.) 

mogą prowadzić do kontuzji i uszczerbku na zdrowiu Zawodnika. W związku z powyższym Opiekun oświadcza, że  

Zawodnik będzie brał udział w treningach na ryzyko Opiekuna. 

5. Opiekun zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich miesięcznych, stanowiących opłatę za treningi, zgodnie z 

postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. 

6. Opiekun zobowiązuje się zapewnić Zawodnikowi podstawowy sprzęt i strój treningowy, tj.: koszulka sportowa, spodenki 

krótkie sportowe, dres sportowy, buty sportowe. Klub w wyjątkowych sytuacjach może zapewnić Zawodnikowi 

obowiązujący sprzęt w całości lub częściowo. 

7. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za przyprowadzenie lub samodzielne dotarcie Zawodnika do miejsca prowadzenia 

treningów oraz za odebranie Zawodnika lub jego samodzielny powrót z miejsca prowadzenia treningów po ich zakończeniu. 

8. Opiekun zobowiązuje się informować Klub o każdorazowej nieobecności Zawodnika na treningu. 

9. Opiekun zobowiązuje się do podania pełnych danych osobowych Zawodnika oraz każdorazowego powiadomienia Klubu o 

zmianie miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych. 

10. Opiekun zobowiązuje się do nie wchodzenia na sale treningowe w trakcie treningów i nie kontaktowanie się z Zawodnikiem 

z wyjątkiem sytuacji losowych i wyjątkowych. 

11. Opiekun zrzeka się roszczeń na skutek wypadku lub innych zdarzeń losowych zaistniałych z winy Zawodnika. 

§4 

1. Zawodnik jest pod opieką trenera wyłącznie podczas trwania treningu. 

2. Zawodnik zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich treningach zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Zawodnik zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy należący do Klubu. 

4. Zawodnik zobowiązuje się do wyłącznego, należytego i godnego reprezentowania barw Klubu w trakcie treningów, jak i w 

zawodach. 

5. Zawodnik zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów, instruktorów i asystentów. 

6. Zawodnik zobowiązuje się szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika oraz przestrzegać 

zasad Fair Play i dobrego wychowania. 

7. Zawodnik zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych. 
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§5 

1. Opiekun zobowiązuje się do regulowania składki członkowskiej w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 

120,00 zł (3 treningi tygodniowo) lub 100,00 zł (2 trening tygodniowo) zgodnie z ustalonym harmonogramem. Opłata za 

drugie i każde następne dziecko obniżona zostaje o 20,00 zł. 

Składka członkowska powinna zostać wpłacona na konto Klubu. 

Nr konta UKS Badminton Puławy 

Santander Bank Polska SA: 42 1090 2688 0000 0001 4410 6744 

W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko Zawodnika oraz miesiąc (2009, Jan Kowalski, marzec) 

2. Zarząd Klubu na wniosek Opiekuna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie składek 

członkowskich na czas określony. 

3. Nie opłacenie składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące, może spowodować zawieszeniem Zawodnika w 

prawach do uczestnictwa w treningach i zawodach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat 

członkowskich dotyczących danego Zawodnika. 

§6 

1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 

2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez Klub w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się przez 

Opiekuna lub Zawodnika z obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie kwestie sporne, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, wzajemnych uzgodnień. W 

ostateczności przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Klubu. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Uczniowski Klub Sportowy Badminton 

Puławy, ul. Wróblewskiego 13/18, 24-100 Puławy, tel. 603-195-651, e-mail: uksbadpul@gmail.com w celu marketingowym, 

zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a. 

□ Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego i mojego dziecka podczas treningów, pokazów, zawodów i obozów 

sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej 

klubu, w mediach, galeriach zdjęć oraz materiałach promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a. 

□ Znane mi są postanowienia statutu, regulamin treningów, cele i zadania Klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa 

w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich i godne 

reprezentowanie barw Klubu. 

 

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

     (Podpis przedstawiciela Klubu)       (Podpis Opiekuna) 


