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UMOWA  

CZŁONKOSTWA W AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ 
 
 

zawarta w Knurowie dnia ……………………………. r. między: 

Stowarzyszeniem Sportowo - Rekreacyjnym Akademii Piłki Nożnej, ul. Prusa 13, 44 – 190 Knurów,  

NIP: 9691437996, zwanym dalej: „Stowarzyszeniem” reprezentowanym przez: 

Izabela Brosz – Prezes Zarządu 

a 

uczestnikiem*/uczestniczką* zajęć sportowych (zwanym/zwaną dalej: „Uczestnikiem”): 

1.1 Dane Uczestnika 

Imię  Nazwisko  

Ulica, nr budynku,  Kod pocztowy  

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

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

1.2 Dane Opiekunów 

Imię  Nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 PESEL  

Adres zameldowania 
Ulica, nr budynku, 
lokalu 

 
Adres zameldowania  
Kod pocztowy i miasto 

 

Telefon kontaktowy  E-mail  

Imię*  Nazwisko*  

Data i miejsce 
urodzenia* 

 PESEL*  

Adres zameldowania 
Ulica, nr budynku, 
lokalu* 

 
Adres zameldowania 
 Kod pocztowy i miasto* 

 

Telefon kontaktowy*  E-mail*  

zwanych dalej łącznie „Stronami” 
 

2.1 Wysokość miesięcznej składki członkowskiej 99 zł 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że Stowarzyszenie posiada status stowarzyszenia zwykłego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), 

Zważywszy, że działalność Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie szkółki piłkarskiej, której celem jest popularyzacja, 

rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego w dziedzinie piłki nożnej dzieci z obszaru Gminy Knurów i okolic 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, dalej: „Umowa”(treść w załączniku nr 1 dostępna na stronie internetowej Akademii). 
Załącznik do umowy stanowią jej integralną część. Umowa powstała w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. Strony akceptują warunki umowy:  
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Oświadczam, że zapoznałem się z ZAŁĄCZNIKEM NR 1 DO UMOWY CZŁONKOSTWA W AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ i 
wyrażam zgodę na ich postanowienia. 
• Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w 
(zajęciach) szkoleniu sportowym. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Akademię Piłki Nożnej o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych.  
• Posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze 
stanem faktycznym  
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego jedynie do celów 
statystycznych Akademii Piłki Nożnej, a także wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania video, etc.) podopiecznego do celów 
marketingowych Akademii Piłki Nożnej w Knurowie.  
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Piłki Nożnej w Knurowie w 
celach: komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania 
drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających 
reklamy, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) 
oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).  
• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłki Nożnej w 
Knurowie, w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach w których Akademia Piłki Nożnej w Knurowie 
uczestniczy i które organizuje.  
 

    ..........................................  
           / podpis Opiekuna / 
 
  ..........................................   ..........................................  
 / za Stowarzyszenie /        / podpis Opiekuna / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


