UMOWA O WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ

zawarta w dniu .……………………….. we Wrocławiu
pomiędzy GimArt Marzena Sakowicz, reprezentowanym przez p. Marzenę Sakowicz,
a rodzicem (prawnym opiekunem): ……………………………………………….
1) Imię i nazwisko uczestnika zajęć ………………………………………………………..…………………………
2) data ........................ miejsce urodzenia .........................................pesel ……………………………………………
3) Imię i nazwisko rodziców/opiekunów:
•

………………………..………………..................................... nr telefonu ........................................

•

……………………..………………......................................... nr telefonu ........................................

4) Adres zamieszkania …………………………………………………………..…………...………………………..
5) e-mail……………..…….….….……………………………………………………………………………
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
GimArt zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki artystycznej z poszanowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony i wiąże strony od dnia podpisania
(z wykluczeniem okresu wakacji i świąt wolnych od zajęć szkolnych)
1. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
2.

3.

4.

5.

(w stopniu wyczynowo-sportowym).
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych oraz
innej aktywności związanej z procesem szkolenia (np. zajęcia poza placówką - wyjścia do instytucji kultury,
plenery, pokazy, zawody, itp. - w dniach i godzinach ich planowanego trwania).
Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że z udziałem w każdych zajęciach sportowych/sportowo-rekreacyjnych
oraz we współzawodnictwie sportowym, związane jest ryzyko doznania kontuzji. W związku z tym rodzice
zrzekają się roszczeń odszkodowawczych wobec GimArt (z wyjątkiem uszkodzeń, do których doszło na skutek
rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej)
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zmiany
(uzupełnienie) niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu) po wcześniejszym uzgodnieni
zmian.
Oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na zajęcia oraz
bezpieczny powrót do domu po tych zajęciach.

………………………
/miejscowość, data/

………………………………………..
/podpis/
w przypadku osób, które nie ukończyły18-u lat,
podpis jednego z rodziców lub prawnego opiekuna

Zgodnie z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)
wyrażam zgodę na:
Ø przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych (do celów statutowych i organizacyjnych) przez
GimArt Marzena Sakowicz
Ø utrwalanie zajęć lub ich fragmentów, a także form współzawodnictwa sportowego za pomocą urządzeń
rejestrujących
Ø nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie
tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe) i elektronicznej, związane z prowadzoną działalnością
rekreacyjno-sportową GimArt

przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GimArt Marzena Sakowicz
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nenckiego 21/5
ü może Pan/Pani skontaktować się z GimArt Wrocław w sprawie ochrony danych
pod adresem: marzenasakowicz@gmail.com
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach związanych z:
ü realizowaniem i wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy
ü organizowania i przeprowadzania konkursów, zawodów, obozów, konsultacji
ü promocji i marketingu usług (związanych z prowadzoną działalnością rekreacyjno-sportową)
3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom,
jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków
ciążących na Administratorze
ü pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków
ü organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane
ü przez okres trwania zawartej umowy
ü przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentacji
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a zgoda
na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody - tylko w formie
pisemnej, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej
zgody przed jej wycofaniem)
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy,
a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy

………………………
/miejscowość, data/

………………………………………..

/podpis/
w przypadku osób, które nie ukończyły18-u lat,
podpis jednego z rodziców lub prawnego opiekuna

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach gimnastyki artystycznej jest równoznaczna
z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu.

KWESTIE ORGANIZACYJNE
1)
2)

3)
4)

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
Trener/Instruktor zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje rodziców/opiekunów prawnych,
uczestników zajęć na stronie internetowej www.gim-art.pl (zakładka aktualności/kalendarz) lub Facebooka.
Trener/Instruktor dołoży wszelkich starań, aby informacja dotarła z wyprzedzeniem do wszystkich zainteresowanych.
W sytuacjach losowych klub ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie – bez konieczności wcześniejszego
poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę miesięczną.

SYSTEM PŁATNOŚCI
1)
2)
3)

Zajęcia Gimnastyki Artystycznej są odpłatne
Opłata (miesięczna) za zajęcia - wynosi 300 zł. (opłata zryczałtowana) za każdy miesiąc z góry w okresie trwania umowy
Płatność do 10-tego każdego miesiąca należy wpłacać na konto:

GimArt Marzena Sakowicz
ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1575 1000 0091 3937 5589

4)

5)
6)
7)

W tytule prosimy o podanie:
imię i nazwisko dziecka, miesiąc - za który dokonywana jest opłata
Uchybienie terminu płatności za poszczególne miesiące spowoduje brak możliwości uczestnictwa w dalszych treningach.
Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać pisemnie na e-mail: marzenasakowicz@gmail.com do 20 dnia miesiąca. W przypadku
rozwiązania umowy, rodzice zobowiązani są uregulować opłaty za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy
(niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło).
Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością
za zajęcia lub zachowania zagrażającego zdrowiu pozostałych uczestników.
Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodzica/opiekuna z opłat za dany miesiąc (w przypadku zerwania umowy,
płatność nie jest zwracana, wyjątek stanowi stan zdrowia uniemożliwiający udział w zajęciach)
W przypadku małej ilości osób chętnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustalonej opłaty. Zmiana stawki wymaga aneksu
do umowy.

ZAWODNICZKA ZOBOWIĄZANA JEST DO:
1)
2)
3)
4)

Dbania o swoje zdrowie, kondycję fizyczną (odpoczynek, regeneracja, sen, właściwe odżywianie)
Dbania o postępy w nauce oraz godne reprezentowanie klubu.
Informowanie trenera o problemach zdrowotnych.
Regularnego uczęszczanie na zajęcia, przestrzegania norm społecznych wobec innych osób (instruktor ma prawo do
wykreślenia z listy dziecka w przypadku utrudniania prowadzenia zajęć), dbania o czystość i porządek. Rzetelnego i sumiennego
uczestniczenie w treningach.
5) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas treningów, zawodów, obozów sportowych.
6) Dostosowanie się do wytycznych instruktora (dotyczących stroju itp.).
7) Kulturalnego zachowania się wobec trenerów, koleżanek, pomagania innym zawodniczkom.
8) Dbania o przybory, przyrządy i stroje sportowe. Posiadanie podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego.
9) Zakaz opuszczania pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
10) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

W PRZYPADKU NARUSZENIA W/W OBOWIĄZKÓW TRENER MA PRAWO
wyciągnąć wobec zawodniczek następujących konsekwencji:
1. Upomnienie ustne – indywidualne.
2. Upomnienie ustne przy całej grupie.
3. Upomnienie ustne w obecności rodzica.
4. Usunięcie zawodniczki z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań).
5. Niezgłoszenie zawodniczki do udziału w zawodach.
6. Wystąpienie do Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika Klubu.
7. Wystąpienie do Zarządu Klubu o skreślenie z listy zawodniczek klubu.

ZAWODNICZKI MAJĄ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
1.
2.

Palenia papierosów, picia alkoholu, używania jakichkolwiek środków odurzających.
W przypadku stwierdzenia, że zawodniczka jest pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków oduzających, a także w
przypadku palenia papierosów, zawodniczka zostaje zawieszona na okres 3 miesięcy. Jeżeli ten fakt zostaje stwierdzony
ponownie, zawodniczka zostaje skreślona z listy członków sekcji.

ZMIANA BARW KLUBOWYCH:
1)
2)

Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu Klubu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem (zgodnie z
Regulaminem Zmiany Barw Klubowych).
Koszt wyszkolenia zawodnika w kategorii młodzika (2 000), juniora młodszego-kl.III (5 000), juniora młodszego-kl.II (10 000),
juniora (15 000), seniora (20 000)

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zapewnienia
bezpieczeństwa w drodze na zajęcia i odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu.
Zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do niezwłocznego poinformowania prowadzącego zajęcia w przypadku wystąpienia
przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach (bądź trenera koordynatora marzenasakowicz@gmail.com )
Zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego będącego warunkiem uczestniczenia w
treningach i rywalizacji sportowej (wykonanie niezbędnych badań medycznych u lekarza medycyny sportowej potwierdzających
możliwość uczestniczenia w zajęciach, treningach i zawodach sportowych na okres 6-miesięcy)
Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do wykupienia (raz na 12 miesięcy) legitymacji członkowskiej klubu AZS, która
jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas roku
akademickiego.
Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach, w drodze na i z zajęć.
Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie
przestrzegająca zasad ich użytkowania - w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
Instruktor nie zobowiązuje się do pilnowania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub w szatni i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna lub pisemnym powiadomieniu
instruktora zawierającym: imię i nazwisko, datę i godzinę opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica.
Wszelkie zmiany danych podane w zgłoszeniu proszę niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
ü Wyrażam zgodę na asekurację mojego dziecka przez trenera/instruktora (nie jest to molestowanie seksualne)
ü Rodzice/prawni opiekunowie nie przebywają na sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć
ü Zawodnik po odpowiednim opanowaniu elementów technicznych ma możliwość startu na zawodach – decyzje
o starcie podejmuje trener/instruktor

Zaświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu uczestnika zajęć i akceptuję jego zasady.

………………………
/miejscowość, data/

………………………………………..
/podpis/
w przypadku osób, które nie ukończyły18-u lat,
podpis jednego z rodziców lub prawnego opiekuna

