Umowa o prowadzenie zajęć sportowych nauczanie piłki noż nej, zawarta pomiędzy Fundacją Polonia Krakó w,
adres: 31-826 Krakó w, os.Złota Jesień 6, nip: 678-316-88-93, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu: Chechelskiego Rafała.
a
Imię i nazwisko (opiekun): …………………………………………………………..…………………………………………………….
Adres zamieszkania z kodem pocztowym i miastem (opiekun):………………………………………………………………………
Telefon komó rkowy (opiekun) ………………………………… Adres email (opiekun)……………………………………………….
Przedmiotem umowy jest korzystanie z zajęć sportowych przez dziecko:
Imię i nazwisko (podopieczny): ……………………………………………………………………………………………………………
Pesel (podopieczny) ……………………………………data i miejsce urodzenia (podopieczny) ……………………………………
1. Umowa zostaje zawarta na okres 1-09-2022 do 23.06.2023
2. Organizator organizuje treningi w miejscu wskazanym uprzednio Opiekunowi, zgodnie z harmonogramem, doręczanym Opiekunowi w formie
elektronicznej, któ ry moż e być aktualizowany, w zależ noś ci od potrzeb.
3. Nieobecnoś ć Podopiecznego na treningach w danym miesiącu nie zwalnia Opiekuna z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o któ rym mowa w
punkcie 7 i 8.
4. Opiekun zobowiązany jest do utworzenia pro7ilu w portalu BM Sport i opłacana wszystkich składek przez ten system.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania treningu, przy czym postara się poinformować o tym Opiekuna za poś rednictwem portalu
BM Sport lub drogą mailową oraz telefoniczną (SMS).
6. Podopieczny w czasie wszystkich aktywnoś ci (w szczegó lnoś ci meczó w, turniejó w i eventó w) prowadzonych przez Organizatora musi być
ubrany w o_icjalny stró j Organizatora.
7. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej składki na rzecz fundacji: opłata jest stała (nie jest zależ na od iloś ci treningó w
w danym miesiącu), jest uś redniona w skali roku - jest identyczna dla każ dego miesiąca niezależ nie od ś wiąt, dni wolnych, ferii zimowych, itp.
8. Opłaty ustalone na rok szkolny 2022-23
• Startowa - jednorazowo, w każ dym roku szkolnym (bezzwrotne) - 70 zł (w ramach opłaty koszulka treningowa Polonii Krakó w)
• Składka miesięczna w Akademi Piłki Noż nej i Akademi Przedszkolaka:
-159 zł - zajęcia 2x w tygodniu
-99 zł - zajęcia 1x w tygodniu (tylko wybrane grupy)
• Składka miesięczna w Akademii Malucha (dziecko ć wiczy wraz z rodzicem)
-109 zł - zajęcia 1x w tygodniu
• Jednorazowy udział w treningu każ dej z grup- 69 zł
9. Zniż ki: opiekun któ rego dwó jka lub tró jka dzieci uczęszcza na nasze zajęcia - moż e skorzystać z stałej płatnoś ci 259 zł.
10. W przypadku całomiesięcznej choroby, rodzic moż e ubiegać się o zmniejszenie opłaty o 50% kwoty. (podstawą do ubiegania się o zniż kę jest
przedstawienie zaś wiadczenia o przebytej chorobie i okresie jej trwania od lekarza lub ze szpitala)
11. W okresie szkolnych ferii zimowych zajęcia nie odbywają się - opłata pozostaje bez zmian.
12. W przypadku wzrostu kosztó w utrzymania, Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoś ci miesięcznych opłat
13. Opłaty za korzystanie z zajęć płatna jest do 7 go dnia każ dego miesiąca z gó ry za dany miesiąc
14. Opłaty dokonywane są tylko przelewami, na indywidualne konta tylko poprzez system BM.SPORT
15. W przypadku powstania zaległoś ci o któ rych mowa w punkcie 7 umowy, za okres przekraczający 1 miesiąc, podopieczny moż e zostać
skreś lony z listy dzieci korzystających z zajęć , a Prezes Zarządu ma prawo przekazać sprawę do windykacji. Rodzic (opiekun prawny)
zobowiązuje się zwró cić Fundacji poniesione koszty windykacji w wysokoś ci 300z ł.
16. Zaró wno Organizatorowi, jak i Opiekunowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca.
17. Rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemnej proś by, musi zostać wypisana na formularzu znajdującym się na stronie:
https://poloniakrakow.pl/dla-rodzica/ Rezygnacja musi być przesłana w formie PDF na adres mailowy: kontakt@poloniakrakow.pl .
18. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraż a zgodę na nieodpłatne
utrwalenie wizerunku podopiecznego w formie audiowizualnej oraz fotogra_ii cyfrowej w ramach aktywnoś ci oraz rozpowszechnianie przez
Organizatora wizerunku podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych, itp
Organizatora, w internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalnoś ci Organizatora. Niniejsza zgoda Opiekuna
dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotogra_ii z udziałem podopiecznego wykonanych na zlecenie Organizatora w związku z
Aktywnoś ciami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obró bkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć .
19. Zmiany barw klubowych - wg regulaminu PZPN.
20. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych
negocjacji. W przypadku nie dojś cia do porozumienia, spory podlegają orzecznictwu Sądu Powszechnego właś ciwego ze względu na siedzibę
Fundacji Polonia Krakó w.
21. Deklarację i Umowę sporządzono w dwó ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ dej ze Stron.
22. Ja niż ej podpisany/a wyraż am zgodę na przynależ noś ć syna/có rki do Fundacji Polonia Krakó w. Jednocześ nie zobowiązuję się w swoim i jego/
jej imieniu do przestrzegania Kodeksu dziecka i rodzica, Statutu i Regulaminu Fundacji Polonia Krakó w.
23. Ja niż ej podpisany/a oś wiadczam, ż e stan zdrowia dziecka zezwala na udział w zajęciach sportowych oraz, ż e dziecko posiada ubezpieczenie
NW.
24. ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisó w związanych z RODO - jest integralną częś cią umowy
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……………………………..……….……..……
/podpis Organizatora - osoby upoważnionej/
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ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO
Stosownie do treś ci art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osó b _izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym
wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych:
Fundacja Polonia Krakó w, adres: ul. Os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Krakó w,
nr KRS: 0000683916, dane kontaktowe: nr tel: +48 794-65-45-49, adres e-mail: kontakt@poloniakrakow.pl;
2.Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
-wykonywania zawartej umowy;
-marketingu bezpoś redniego;
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, któ rej osoba, któ rej dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celó w, wynikających z prawie uzasadnionych interesó w
realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celó w marketingu bezpoś redniego, jak ró wnież w celu zawarcia umowy;
4.Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotó w w celu dokonywania rozliczeń w związku
z działalnoś cią prowadzoną przez administratora danych osobowych, jak ró wnież podmiotó w oferujących usługi w systemie Software as a
Service;
5.W zakresie korzystania z usług podmiotó w oferujących usługi w systemie Software as a Service moż e dojś ć do przekazania danych
osobowych do pań stw trzecich. Wyż ej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treś ci art. 45 ust. 3
RODO;
6.Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celó w wskazanych w pkt.
2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu wyraż enia sprzeciwu przez osobę, któ rej dane osobowe są przetwarzane
7.Osoba, któ rej dane osobowe są przetwarzane, ma prawo ż ądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
takż e prawo do przenoszenia danych osobowych.
8.Osoba, któ rej dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złoż enia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłoś ci Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
9.Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do wykonywania zawartej umowy z
administratorem danych osobowych; niepodanie danych osobowych uniemoż liwi wykonanie umowy
zawartej z administratorem danych osobowych.
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