Umowa o nauczanie piłki nożnej, zawarta pomiędzy Fundacją Polonia Kraków, adres: 31-826 Kraków, os.Złota Jesień 6, nip:
678-316-88-93, nr rachunku: 97 1050 1445 1000 0090 3130 0669, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu: Chechelskiego Rafała.
a
Imię i nazwisko (opiekun): …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..….
Adres zamieszkania z kodem pocztowym i miastem (opiekun):…………………….………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu (opiekun): …………….………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
Telefon-komórkowy (opiekun) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres email (opiekun) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko (uczestnika zajęć): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pesel + Data i miejsce urodzenia (uczestnika zajęć) ………………………………. ………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia (uczestnika zajęć):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1 – Zapisy
Zapisanie dziecka na zajęcia wiąże się z koniecznością wpłacenia opłaty STARTOWEJ w wysokości 50 zł. Opłata ta przeznaczona jest w całości
na cele statutowe Fundacji (w ramach opłaty każde dziecko otrzyma koszulkę klubową).
§ 2 – Opłaty za zajęcia
Fundacja Polonia Kraków jest organizacją NON-PROFIT. Opłaty przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Polonii Kraków,
w szczególności na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
1) Opłaty rozliczane są w systemie miesięcznym i są uśrednione w skali roku.
2) Opłaty miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.
3) Opłaty nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
4) W przypadku całomiesięcznej choroby, rodzic może ubiegać się o zmniejszenie Opłaty o 50% kwoty.
5) Opłaty członkowskie należy opłacić do 7 go dnia każdego miesiąca (płatne za miesiąc z góry).
6) W roku szkolnym 2017/18 miesięczne opłaty wynoszą:
110 zł dla uczestników uczęszczających na zajęcia odbywające się 2x w tygodniu
70 zł dla uczestników uczęszczających na zajęcia odbywające się 1x w tygodniu
40 zł dla uczestników chcących wykupić jednorazowy trening (tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc)
-Rodzic lub opiekun prawny, którego DWÓJKA dzieci uczęszcza na zajęcia, płaci za dwójkę dzieci kwotę 170zł
-Rodzic lub opiekun prawny którego TRÓJKA dzieci uczęszcza na zajęcia, płaci także 170zł / miesięcznie
7) Aktualny rok szkoleniowy trwa od 1 września 2017 do 22 czerwca 2018.
§ 3 – Rezygnacja z Zajęć
Umowa zostaje zawarte na czas określony, to jest do 22 czerwca 2018. Klient ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy musi mieć formę
pisemnej prośby, musi zostać wypisana na formularzu znajdującym się na stronie h"p://poloniakrakow.pl/o-polonii/dokumenty-dla-rodzicow
Rezygnacja musi być przesłana w formie PDF na adres kontakt@poloniakrakow.pl do 25go dnia miesiąca wtedy w kolejnym miesiącu składka nie
będzie naliczana a dziecko zostanie wykreślone z członkostwa klubu na koniec miesiąca. Zmiany barw klubowych - wg regulaminu PZPN.
§ 4 – Członkostwo w klubie
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przynależność syna/córki do Fundacji Polonia Kraków. Jednocześnie zobowiązuję się w swoim i jego/jej
imieniu do przestrzegania Kodeksu dziecka i rodzica, Statutu i Regulaminu Fundacji Polonia oraz systematycznego opłacania składek
członkowskich. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w zajęciach sportowych oraz, że dziecko posiada ubezpieczenie NW.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Fundację Polonia Kraków, nieodpłatnie, w całości, a także w postaci dowolnie
wybranych fragmentów w wydawnictwach prasowych, audycjach telewizyjnych, radiowych, oraz publikacjach w Internecie.
§ 5 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w tej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji i szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.)

..………………….………………….
/miasto i data/

..…………………………..……….………………….……
/podpis rodzica/opiekuna/

………….……..…………………….
/podpis zawodnika/

