
UMOWA CZŁONKOWSKA 
 
 

 
zawarta w dniu ……………………….. w Świeciu pomiędzy: 
 
KLUB SPORTOWY WDA ŚWIECIE ul. Sienkiewicza 18,86-100 Świecie, wpisany do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem KRS: 0000054569, NIP: 5590002125, REGON: 090348196 reprezentowany przez: 

Krzysztof  Kosecki Prezes Klubu 

Zwany dalej KLUBEM 
 
a 
 
Panem/Panią ………………………………………………………………………………… – Rodzicem/Opiekunem Prawnym 
 
Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
legitymującym/ą się dowodem tożsamości o numerze i serii ……………………………………………………………….. 
 
numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………. 
 
e-mail  kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………. 
 
Zwanym/ą dalej Rodzicem/Opiekunem Prawnym 
 
dotycząca dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Urodzonego dnia …………………………………………………….. w ……………………………………………………………… 
 
Zwanego dalej ZAWODNIKIEM 

  
§1 

 

1. KLUB zobowiązuje się do szkolenia Zawodnika w dyscyplinie sportowej piłki nożnej. 

2. KLUB zapewnia Zawodnikowi wykwalifikowany sztab szkoleniowy w dyscyplinie piłki nożnej prowadzący jednostki 

treningowe. 

3. KLUB zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej, w tym m.in. boisko, szatnie, piłki oraz inne przyrządy 

niezbędne do prowadzenia jednostki treningowej. 

4. KLUB zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 2 jednostek treningowych w tygodniu (nie dotyczy najmłodszej grupy 

Piłkarskiego Przedszkola) według ustalonego harmonogramu dla danej grupy wiekowej z pominięciem przerwy wakacyjnej, 

zimowej oraz przerw świątecznych.  

5. KLUB zobowiązuje się do ubezpieczenia Zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) po uiszczeniu opłaty 

przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.  

6. KLUB zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej Zawodnika oraz zastrzega sobie 

możliwość przesunięcia Zawodnika pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania.  

7.     KLUB oświadcza, że w szkoleniach organizowanych mogą uczestniczyć i brać aktywny udział wyłącznie osoby 

posiadające aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania sportu (Karta Zdrowia Sportowca). W 

przypadku braku Karty Zdrowia Sportowca Rodzice/opiekunowie przedstawiają oświadczenie o braku przeciwskazań 

medycznych do uprawiania sportu przez ich dziecko.  

 

§2 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni Zawodnika wyrażają niniejszym zgodę na uczestnictwo i grę dziecka w K.S. WDA  na czas 

nieokreślony i zobowiązują się wypełniać warunki zawarte w umowie do czasu jej rozwiązania. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do posiadania przez Zawodnika aktualnych oraz ważnych badań lekarskich 

uprawniających do gry w piłkę nożną (poświadczonych przez lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny sportowej). Brak 

ważnych badań lekarskich wyklucza zawodnika z treningów i meczów. W przypadku najmłodszych zawodników, którzy nie 

uczestniczą w rozgrywkach  i nie posiadają ważnych badań lekarskich wymagane je oświadczenie Rodzica/Opiekuna 

Prawnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do treningów i turniejów rozgrywanych przez KLUB. 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych Zawodnika oraz każdorazowego 

powiadomienia KLUBU o zmianie miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych. 

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Zawodnika oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych przez Klub zawarte 

są w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Załącznik zamieszczony na stronie głównej klubu. 



5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są w trakcie zajęć treningowych oraz zawodów/rozgrywek piłkarskich nie 

kontaktować się z Zawodnikiem ponieważ wpływa to niekorzystnie na jego koncentrację. 

6. Rodzice/Opiekunowie prawni w czasie meczu piłkarskiego winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji 

sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.  

7. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zakupu dedykowanego sprzętu treningowego wyłącznie w sklepie 

klubowym. 

 

§3 

1. Zawodnik zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach treningowych we wskazanej grupie  

zgodnie z ustalonym planem treningowym.  

2. Zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w treningach, meczach, zgrupowaniach wyłącznie w sprzęcie dedykowanym 

przez Klub. 

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 tym barw sponsorów 

Klubu) w trakcie jednostek treningowych, jak i na zawodach / rozgrywkach piłkarskich. 

5. Zawodnik zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów. 

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 lub innych 

okoliczności, które mogą być przyczyną nieobecności Zawodnika na treningu lub wszelkiego rodzaju rozgrywek piłkarskich.  

8. Zawodnik, który chce zmienić klub lub zaprzestać treningów musi uprzednio uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty 

członkowskie oraz zdać otrzymany sprzęt meczowy/ treningowy trenerowi. 

 

§4 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do terminowego regulowania opłaty członkowskiej (z góry) w 

terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 100,00 zł brutto ( sto złotych) 

Opłata członkowska dotyczy jednego Zawodnika.  

2.    W przypadku rodzeństwa, dwoje dzieci i więcej opłata za uczestnictwo w szkoleniach będzie pomniejszona o 10 zł 

brutto (dziesięć złotych) od kwoty wyjściowej za każde jedno dziecko miesięcznie. 

3.     Opłaty miesięczne uiszczane przez rodziców/opiekunów wpłacane są w ciągu 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania 

w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu. 

4. Wysokość opłaty członkowskiej ustala Zarząd klubu K.S.WDA Świecie stosownymi uchwałami. 

5. Opłata członkowska powinna zostać wpłacona na konto klubu K.S. WDA Świecie 

Numer Konta: 91 1090 1678 0000 0001 3407 3110. W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc 

(2006, Jan Kowalski, Marzec). 

6. W przypadku przerw wakacyjnych, zimowych lub świątecznych jak i nieobecności na treningach spowodowanych chorobą 

zawodnika (lub też z innych przyczyn), Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do opłacania pełnych miesięcznych 

opłat członkowskich.  

7. Zarząd Sekcji Piłki Nożnej Klubu na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego Zawodnika, w oparciu o opinie sztabu 

szkoleniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawieść opłacanie składek członkowskich na 

czas określony.  

8. Nieopłacenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące automatycznie zawiesza Zawodnika w prawach do 

uczestnictwa w jednostkach treningowych i meczach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych 

opłat członkowskich dotyczących danego Zawodnika. 

 

§5 

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 

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

4. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez KLUB w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się przez 

Rodziców / Opiekunów prawnych lub Zawodnika z obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Rodzica, Rodzic pozostaje zobowiązany do uregulowania opłaty za szkolenia 

do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy włącznie. 

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

7. 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. 

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

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

 
                                         KLUB                 RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 


