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UMOWA CZŁONKOWSKA 
 

Zawarta w dniu ........................roku w Bełchatowie pomiędzy: 
 
Fundacja Akademia GKS Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Sportowej 3, 97-400 Bełchatów, 
wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000852901, NIP: 7692236773, REGON 386660770 
reprezentowana przez: 
Szymon Serwa - Prezes Zarządu 
Bartłomiej Kondracki - Wiceprezes Zarządu 
Zwaną dalej Akademią 
a 
Panem/Panią …………………………………………………………............................ – 
Rodzicem lub Opiekunem Prawnym 
zamieszkałym …………………………………………………..….......................................... 
legitymującym/ą się dowodem tożsamości o numerze i 
serii …........................................................................ 
Zwanym/ą dalej RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM 
Dotyczącą dziecka ………………..……………………............................................................. 
PESEL : …………………................................................................ 
Urodzonego/ej 
dnia............................................w........................................................................ 
Zwanego dalej ZAWODNIKIEM/ ZAWODNICZKĄ 
 

§ 1 
 

1. AKADEMIA zobowiązuje się do szkolenia Zawodnika/ Zawodniczki w dyscyplinie sportowej 
piłki nożnej/ zapasach. 
2. AKADEMIA zapewnia Zawodnikowi/ Zawodniczce wykwalifikowany sztab szkoleniowy w 
dyscyplinie piłki nożnej/ zapasów prowadzący jednostki treningowe. 
3. AKADEMIA zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej/ zapasów, w tym 
m.in. boisko, halę, matę zapaśniczą, szatnie, piłki nożne oraz inne przyrządy niezbędne do 
prowadzenia jednostki treningowej. 
4. AKADEMIA zobowiązuje się do przeprowadzania jednostek treningowych w tygodniu 
według ustalonego harmonogramu dla danej grupy wiekowej z pominięciem przerwy 
wakacyjnej, zimowej oraz przerw świątecznych. 
5. AKADEMIA zobowiązuje się do ubezpieczenia Zawodników/ Zawodniczek od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) po uiszczeniu na ten cel opłaty przez Rodzica/Opiekuna 
Prawnego. 
6. AKADEMIA zobowiązuje się do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej 
Zawodnika/ Zawodniczki oraz zastrzega sobie możliwość przesunięcia Zawodnika/ 
Zawodniczki pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania lub oddelegowania 
do klubów partnerskich. 
7. AKADEMIA zobowiązuje się do używania systemu ProTrainUp i komunikowania się 
poprzez powyższą platformę z rodzicami/ opiekunami prawnymi zawodników. W przypadku 
zmiany systemu AKADEMIA bezzwłocznie poinformuje o tym rodziców/ opiekunów prawnych. 
 
8. AKADEMIA zobowiązuje się umożliwić rodzicom prawo do rozmowy indywidualnej z 
trenerami prowadzącymi, koordynatorami, co najmniej dwa razy w trakcie każdego sezonu. 
9. AKADEMIA w przypadku uniemożliwienia prowadzenia zajęć treningowych z przyczyn 
niezależnych od niej zobowiązuje się do prowadzenia zajęć online, tj. za pośrednictwem 
środków pozwalających na komunikowanie się na odległość (jeśli to możliwe). 
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§ 2 
 

1. Rodzice/ Opiekunowie prawni Zawodnika/ Zawodniczki wyrażają niniejszym zgodę na 
uczestnictwo i grę dziecka w AKADEMII GKS Bełchatów na czas nieokreślony i zobowiązują 
się wypełniać warunki zawarte w umowie do czasu jej rozwiązania. 
2. Zawodnik/ Zawodniczka uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest do posiadania 
aktualnych badań potwierdzonych w karcie zdrowia sportowca, która jest dokumentem 
informującym sztab szkoleniowy o tym, że Zawodnik jest zdrowy i zdolny do uczestnictwa w 
jednostkach treningowych. 
3. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich 
jednostkach treningowych we wskazanej grupie zgodnie z ustalonym planem treningowym. 
4. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt 
sportowy należący do AKADEMII. 
5. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązuje się do wyłącznego, należytego i godnego 
reprezentowania barw AKADEMII w trakcie jednostek treningowych, jak i w zawodach / 
rozgrywkach piłkarskich na boisku i poza nim. 
6. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów. 
7. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązuje się szanować innych zawodników, zarówno we 
własnej drużynie jak i przeciwnika oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania. 
8. Zawodnik/ Zawodniczka zobowiązany/a jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi 
wszelkich dolegliwości zdrowotnych lub innych okoliczności, które mogą być przyczyną 
nieobecności Zawodnika/ Zawodniczki na treningu lub wszelkiego rodzaju rozgrywek 
piłkarskich/ zawodów i innych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem 
AKADEMII. 
9. Rodzice/ Opiekunowie prawni zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych 
Zawodnika/ Zawodniczki oraz każdorazowego powiadomienia AKADEMII o zmianie miejsca 
zamieszkania lub danych kontaktowych. 
10. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są w trakcie zajęć treningowych oraz zawodów / 
rozgrywek piłkarskich nie kontaktować się i nie porozumiewać się z Zawodnikiem/ 
Zawodniczką mając świadomość, że wpływa to niekorzystnie na jego koncentrację. 
11. Rodzice/ Opiekunowie w czasie meczu piłkarskiego lub jakiegokolwiek innego wydarzenia 
odbywającego się z udziałem dziecka, jako zawodnika AKADEMII, winni zachowywać się 
kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów, 
ani jakichkolwiek innych osób biorących udział w danym wydarzeniu. 
12. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązują się nie podważać decyzji trenerów. 
13. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do wykupienia dostępu do systemu ProTrainUp, w 
wysokości 50 złotych na rok.  
14. Rodzice/ Opiekunowie mają zakaz zakładania i prowadzenia kont danego rocznika na 
portalach społecznościowych i jakichkolwiek innych serwisach internetowych bez zgody 
Zarządu Fundacji Akademia GKS Bełchatów wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 3 

 
1. Rodzice/ Opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do regulowania opłaty członkowskiej 
(z góry) w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 
dla sekcji piłki nożnej oraz 50,00 zł dla sekcji zapasów, przez dwanaście miesięcy w roku. 
Opłata członkowska za drugie i każde kolejne dziecko wynosi po 50,00 złotych miesięcznie dla 
sekcji piłki nożnej i 25,00 zł dla sekcji zapasów. 
2. Rodzice/ Opiekunowie dziecka sekcji piłki nożnej zobowiązują się do regulowania opłaty 
technicznej do dnia 10-go stycznia każdego roku (a dla nowych zawodników do 14 dni od 
podpisania umowy członkowskiej) w wysokości 50,00 złotych, na poczet dostępu do systemu 
ProTrainUp. W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz tytuł „opłata 
techniczna: (wg przykładu: „2006, Jan Kowalski, opłata techniczna”). 
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3. Opłata członkowska oraz opłaty techniczne powinny zostać wpłacone na właściwy 
rachunek bankowy AKADEMII (prowadzony dla danej grupy, do której przynależy 
zawodnik/zawodniczka) określony w załączniku nr 2 do umowy............  
W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonana 
zostaje opłata (wg przykładu: „2006, Jan Kowalski, Styczeń”) 
4. Obowiązek uiszczania opłat członkowskich zachodzi niezależnie od przerw wakacyjnych, 
zimowych lub świątecznych, jak i nieobecności na treningach spowodowanych chorobą 
zawodnika/ zawodniczki lub też z jakichkolwiek innych przyczyn.. 
5. Zarząd Fundacji Akademia GKS Bełchatów na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego 
Zawodnika/ Zawodniczki, w oparciu o opinie sztabu szkoleniowego, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie składek członkowskich na 
czas określony. 
6. Nieopłacenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące, może spowodować 
zawieszenie Zawodnika/ Zawodniczki w prawach do uczestnictwa w jednostkach 
treningowych i meczach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych 
opłat członkowskich dotyczących danego Zawodnika/ Zawodniczki. Zawieszenie nie wyłącza 
obowiązku zapłaty składki członkowskiej za okres jego trwania.  
7. Zawodnik/ Zawodniczka, który chce zmienić klub zobowiązany jest uprzednio uregulować 
wszelkie zaległe i bieżące opłaty członkowskie. 
8. Rodzice / Opiekunowie prawni mogą zostać zwolnieni przez AKADEMIĘ z całości lub części 
składek członkowskich w przypadku, gdy wspomogą oni AKADEMIĘ nawiązując umowę o 
współpracy sponsorskiej o wartości pomocy wynoszącej co najmniej 5000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) na dany sezon rozgrywkowy/treningowy lub na wniosek o 
zniesienie/ zmniejszenie składki członkowskiej z przyczyn losowych złożony do komisji 
AKADEMII. 
 

§ 4 
 

1. Umowa niniejsza zostaje 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 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
4. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez AKADEMIĘ w trybie natychmiastowym, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu niewywiązywania się przez Rodziców / 
Opiekunów prawnych lub Zawodnika/ Zawodniczki z obowiązków wynikających z treści 
niniejszej umowy. 
 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
6. Wszelkie kwestie sporne na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności na drodze polubownej, wzajemnych uzgodnień, a w ostateczności przez sąd 
powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby AKADEMII. 
7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Wykaz załączników obowiązujących do umowy: 
- załącznik nr 1 – oświadczenie rodziców 
- załącznik nr 2 – numery rachunków bankowych  
- załącznik nr 3 – informacja RODO 
 
 
 
..................................................                       ..................................................... 

AKADEMIA                                RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 
 


