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UMOWA NR 2019/.......... 

O PROWADZENIE OGÓLNOROZWOJOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI GIER 
ZESPOŁOWYCH W SEKCJI „WKS Wieluń KID’S ACADEMY” 

Zawarta w dniu …………………………….. roku w Wieluniu pomiędzy: 

WKS Wieluń, reprezentowanym przez: 

Prezesa Klubu – Mariusza Grabczaka  

V-ce Prezesa ds. Organizacyjno-Finansowych - Dawida Małolepszego  

z siedzibą w Wieluniu, ul. Częstochowska 35   NIP:8322076160   REGON: 361518250                                                                                     
a                                                                                                                                                             
Rodzicem/Opiekunem ………………………………………………………………………… , zwanym dalej  

Opiekunem Dziecka …………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………. 

Kontakt tel. Rodzica/Opiekuna……………………………………………... 

adres e-mail (czytelny) ………………………………………………………………………….. 

§1 

WKS Wieluń zobowiązuje się do prowadzenia w sposób należyty i przy wykorzystaniu 
wykwalifikowanej kadry zajęć ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla dzieci. 
Zajęcia odbywać się będą w(e) …………………………………………………………….. w 
godz.……………………………..  z użyciem sprzętu sportowego dostosowanego dla dzieci. 

§2 

Opiekunowie oświadczają, że Dziecko nie ma przeciwwskazań medycznych do udziału w 
zajęciach sportowych organizowanych przez WKS Wieluń.  

§3 
 
1. Zajęcia w WKS Wieluń są odpłatne. Opłata za zajęcia o których mowa w  §1 wynosi  20zł 
PLN za każde zajęcia przypadające w danym miesiącu. O liczbie w/w zajęć oraz o kwocie 
należnej za dany miesiąc Opiekunowie będą informowani drogą e-mail lub SMS do każdego 
25-go dnia danego miesiąca      
2. Zmiana stawki wymaga aneksu do umowy.                                                                                                             
3. Kwota wymieniona w §3 obejmuje uczestnictwo jednego dziecka.                                                                    
4. Pojedynczą nieobecność będzie można odliczyć od rachunku w kolejnym miesiącu. 
5. Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100 % nieobecności) rozpatrywane są 
indywidualnie z organizatorem.                                                                                                                                     
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6. Opiekunowie dzieci mają możliwość przebywania na sali gimnastycznej wraz z dziećmi, z 
zastrzeżeniem: opiekunowie najmłodszej grupy 3-latków obowiązkowo uczestniczą w 
zajęciach razem z dziećmi jako obserwatorzy. Wszystkie osoby przebywające na sali 
gimnastycznej są zobowiązane  do przestrzegania regulaminu szkoły w zakresie korzystania z 
Sali gimnastycznej, a w szczególności do zmiany obuwia.                            
7. Opłata wpisowa na każde dziecko wynosi 50zł i przeznaczona jest na imienną 
sublimowaną koszulkę. 
 

§4 
 
Opiekunowie zobowiązują się do:                                                                                                                                   
1. Dokonywania regularnych opłat za uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji Kid’s Academy 
prowadzonych przez WKS Wieluń do 1-go dnia każdego miesiąca z góry (za dany miesiąc)                                                                        
2. Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w WKS Wieluń w przypadku 
wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uczestnictwa w nich 
mniej niż 4 dzieci 
 

§5 
                                                                                                                                                          
1. Opłaty za zajęcia powinny być dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez BNP 
PARIBAS o nr : 04 1600 1462 1870 6988 4000 0001  (miesiąc za który wnoszona jest opłata,  
imię i nazwisko dziecka, oraz dopisek Na cele Statutowe klubu) Przykład: listopad, Jan 
Kowalski, na cele statutowe klubu WKS Wieluń 
2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony 
rachunek bankowy. 
 

§6 
 
1. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekunowie zobowiązani są do uregulowania opłaty za 
zajęcia do miesiąca , w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie, niezależnie w którym 
dniu miesiąca to nastąpiło oraz wszystkich innych należnych WKS Wieluń w  terminie 30 dni 
od daty rozwiązania umowy na wskazany w §5 rachunek bankowy    
2. WKS Wieluń zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia za jeden  pełny  okresy 
płatności.                            
3. WKS Wieluń zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku gdy zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia jego 
samego i innych uczestników zajęć. 
4. Za wypowiedzenie umowy przez rodzica uważa się pisemną rezygnację złożoną w siedzibie 
klubu lub przekazaną trenerowi na treningu. Jeżeli nie zostanie spełniony ten warunek, a 
dziecko przestaje chodzić na zajęcia, uważa się, że dalej jest ich uczestnikiem 
5. W przypadku braku płatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez 
WKS Wieluń, podczas drugich zajęć w danym miesiącu, klub zastrzega sobie prawo do nie 
wpuszczenia dziecka na zajęcia  
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§7 
 
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i wiąże strony od dnia podpisania do dnia 
31.05.2020r. 
 

§8 
 
Prowadzący zajęcia odpowiadają jedynie za zapewnienie należytego dozoru Dzieciom w 
trakcie uczestnictwa w zajęciach i nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe wypadki lub 
kontuzje , którym mogą ulec Dzieci w czasie uczestnictwa w zajęciach, o ile kontuzje takie 
będą normalnymi następstwami uprawiania sportu lub będą miały charakter nieszczęśliwych 
zdarzeń, niezależnych od osób prowadzących zajęcia. 
 

§9 
 
1. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo.               
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
          Klub                                                                                                           Rodzic/opiekun dziecka 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO) informujmy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WKS 
Wieluń z siedzibą w Wieluniu , ul. Częstochowska 35 ,98-300 Wieluń. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą w celu: 
-realizacji umowy o prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami 
siatkówki i piłki nożnej                 
-podjęcia działań na żądanie osoby , której dotyczą, przed zawarciem umowy, a 
przekazanych drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w czasie prezentacji WKS 
Wieluń  
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-dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi WKS Wieluń w kolejnym roku 
szkolnym 
-gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania 
zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie , pisemnie lub 
elektronicznie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty, uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot realizujący usługi IT oraz 
usługi księgowe na rzecz Wieluńskiego Klubu Sportowego Siatkarz. Pani/Pana dane osobowe 
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy jednak nie dłużej niż do 
upływu terminu przedawnienia roszczeń z tejże umowy lub przez okres wymagany przez 
odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych , w zależności od tego, 
który okres skończy się później. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 
16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad 
dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 
W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia 
i realizacji umowy z WKS Wieluń z siedzibą w Wieluniu , ul. Częstochowska 35 ,98-300 
Wieluń, podanie przez Panią/Pana  danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze 
WKS Wieluń. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/Panu 
informacji o ofercie WKS Wieluń. 
 
 


