
Umowa uczestnictwa  w szkółce piłkarskiej

Zawarta w dniu ........................... w Koźminie Wielkopolskim, pomiędzy:

1. SZKÓŁKĄ PIŁKARSKĄ GOS, 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Floriańska 21,  
reprezentowanym przez Sławomira Gruchałę - zwanym w treści umowy „Organizatorem” 

a:

2. Pan/Pani .........................................................................................................

adres zamieszkania: .......................................................................................

 nr telefonu: ...................................................................................................

zwani dalej „Rodzicami” / „Opiekunami". 

Preambuła:
Mając na uwadze, że Organizator prowadzi Szkółkę Piłkarską GOS, a Rodzice wyrażają wolę aby ich dziecko 
brało udział w zajęciach piłkarskich, strony zawierają niniejszą umowę.

DANE OSOBOWE DZIECKA 

IMIĘ I NAZWISKO: .....................................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA: ................................................

NR PESEL: ....................................................................................

NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ: ................................................

ADRES ZAMIESZKANIA: ..........................................................

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

NR TELEFONU: ...........................................................................

WZROST : .....................................................................................

WARUNKI UMOWY

§ 1
1. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka w zajęciach szkółki piłkarskiej, zwanych dalej 

treningami które będą obywały się co najmniej dwa razy w tygodniu po 90 minut i jednocześnie 
zobowiązują się do realizacji obowiązków opisanych w niniejszej umowie, w szczególności do 
terminowego regulowania opłat za treningi.

§ 2
Podstawowym zadaniem szkółki piłkarskiej jest działalność mająca na celu:

1. Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży;
2. Podnoszenie umiejętności indywidualnych i zespołowych;
3. Udział w rozgrywkach sportowych;
4. Grupowe szkolenie piłkarskie adekwatne do wieku dzieci i ich rozwoju psychomotorycznego;
5. Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży;
6. Prowadzenie treningów przez wykwalifikowanych trenerów i według współczesnych technik 

treningowych.



7. Rozwój i upowszechnianie postawy fair-play;
8. Wychowanie przez kulturę fizyczną;
9. Upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;
10. Promocja sportu.

§ 3
W treningach mogą brać udział wyłącznie tylko dzieci posiadające aktualne badania lekarskie, potwierdzające 
brak przeszkód do uprawiania piłki nożnej.  

§ 4
1. Opłata miesięczna za zajęcia w szkółce piłkarskiej wynosi 80,00 zł.
2. Opłaty będą regulowane gotówką lub przelewem, z góry do 10 dnia każdego miesiąca 

w biurze GOS ul. Floriańska 21.
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3. Wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
4. Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty 

miesięcznej, bądź częściowego jej zwrotu.
5. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego, zostaną przeprowadzone w innym terminie 

ustalonym z grupą.
6. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 30 dni bez indywidualnych uzgodnień z Organizatorem będą 

automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, bądż 
uregulowania zaległości. 

§ 5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za jednomiesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem. Wypowiedzenie względem Organizatora należy złożyć w biurze Gminnego Ośrodka
Sportu w Koźminie Wielkopolskim, ul. Floriańska 21. Brak złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć jest 
traktowany jako deklaracja uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej GOS nawet przy braku 
obecności dziecka w zajęciach i podlega obowiązkowi kontynuacji opłat. 

3. W przypadku gdy zawodnik odniósł poważną kontuzję (choroba) wykluczającą go z dłuższej 
nieobecności na zajęciach rodzic/opiekun prawny ma prawo go urlopować na czas trwania kontuzji 
(choroby). Pisemny wniosek o urlopowanie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Sportu, załączając 
orzeczenie lekarskie potwierdzające chorobę. 

4. Jeżeli dziecko nie uczęstcza na zajęcia z innego powodu, niż kontuzja (choroba) rodzic/opiekun 
prawny zobowiązany jest do pokrywania comiesięcznej opłaty. W uzasadnionych przypadkach rodzic 
może wnioskować o urlopowanie dziecka, maksymalnie na okres miesiąca, wtedy opłata wynosi 50% 
opłaty miesięcznej. 

5. Sprzęt sportowy przechodzi na własność po roku regularnego opłacania składek. W przypadku gdy 
umowa zostaje rozwiązana, a zawodnik otrzymał sprzęt sportowy (strój treningowy, dres 
reprezentacyjny, dres treningowy, torba) rodzic zobowiązany jest spłacić 100 % ceny sprzętu.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez rodzica lub dziecko, Organizator jest 
uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym 
wezwaniu rodziców i wyznaczeniu im 7 dniowego terminu do zaniechania naruszeń.

§ 6
Rodzice oświadczają,  że stan zdrowia dziecka jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, 
a nadto oświadczają, że nie są im znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału dziecka 
w treningach i zawodach.



§ 7
Dziecko zobowiązane jest do:

1. Przychodzenia na zajęcia treningowe  10 minut przed ich rozpoczęciem;
2. Właściwego zachowania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów i pozostałych osób biorących 

udział w szkoleniu;
3. Prowadzenia higienicznego trybu życia;
4. Przestrzegania regulaminów sportowych;
5. Uprzedzania trenera o nieobecności na zajęciach, z wyjątkiem sytuacji nagłych;
6. Regularnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach i sparingach oraz systematyczne 

podnoszenie umiejętności.
7. Koleżeńskiego stosunku do innych dzieci biorących udział w zajęciach.
8. Dbałości o obiekty sportowe, w których prowadzone są treningi i zawody oraz dbałości  powierzony 

sprzęt sportowy.
9. Przed i po treningu pomagać trenerowi w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego 

/np. piłki, słupki itp./
§ 8

1. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka do celów 
statystycznych szkółki piłkarskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych 
Dz.U. Nr 133).

2. Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka ( tj. zdjęcia, nagrania video) dziecka do 
celów marketingowych szkółki piłkarskiej oraz ich partnerów.

§ 9
1. Podczas treningów rodzice nie powinni przebywać na boisku (trybunach obiektu sportowego) i 

zabrania się wchodzenia do szatni.
2. W czasie meczów piłkarskich rodzice dzieci zachowują się kulturalnie i nie komentują głośno decyzji 

arbitrów.
3. Rodzice w obecności dzieci i innych rodziców nie podważają decyzji trenerów. Ewentualne problemy 

rodzice zgłaszają indywidualnie trenerowi lub Organizatorowi.
4. Rodzice poinformują trenera o każdorazowej nieobecności na treningu

§ 10

Zmiana barw klubowych przez dziecko jest możliwa na prośbę i za zgodą rodziców oraz 
przedstawiciela Szkółki. Klub pozyskujący jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu za 
dotychczasowe wyszkolenie zawodnika wg uchwały PZPN 

§ 11
Sądem rozstrzygającym ewentualne spory wynikające z zawartej umowy będzie właściwy 
rzeczowo sąd w Krotoszynie. 

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych postanieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisu Kodeksu Cywilnego. 
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej. 

Organizator Rodzice

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



Klauzula informacyjna wobec zadownika Szkółki Piłkarskiej GOS

….....................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Koźminie 
Wlkp.

2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo do kontaktu z nimm za pomocą 
adresu e-mail biuro@msvs.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu:

Publikowania informacji o wynikach – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www – wyrażam zgodę/nie wyrażam 
zgody*
Udziału Pani/Pana w zawodach – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby odwiedzające stronę internetową placówki,
5. Pani/Panadane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od wygaśnięcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie 
brak możliwości zapisania się do udziału w konkursie,

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznego profilowaniu.

Zostałem poinformowana/y o celu
przetwarzania, podstawie,

czasie usunięcia oraz moich prawach 
i wyrażam zgodę

…..........................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  .

*niepotrzebne skreślić


	Umowa uczestnictwa w szkółce piłkarskiej

