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UMOWA  
ŚWIADCZENIA USŁUG ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH  

Z ELEMENTAMI JUDO 
 
 

zawarta w dniu ……………….……. w Suchym Lesie pomiędzy: 
 

Uczniowskim Klubem Sportowym „Gimnazjon” 

ul. Poziomkowa 11, 62-022 Suchy Las 
NIP: 7772808409   REGON: 634633355 

Reprezentowanym przez: 

instruktorkę Izabelę Kuszę 
zwanym w dalszej części umowy „Klubem”, a 

Imię: ………..………………….…...................... Nazwisko: …………………………………………. 
Nr i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………................................. 
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………. 

Adres email: ……………………………………………………………………………………………… 
Zwanego dalej „Opiekunem”, będącym rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: 

 
Imię: ………..………………….…....................... Nazwisko: ………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………. 
Placówka: ………………………………………………………………………………………………… 

 Zwanego dalej „Uczestnikiem”. 
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” 

Suchy Las usług w postaci organizacji zajęć ogólnorozwojowych z elementami judo.  

§ 2. 

1. Zajęcia będą prowadzone na terenie SP nr 2 W suchym Lesie (ul. Konwaliowa) na specjalnie 
przystosowanej do tego macie. 

2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, wypadaja średnio 4 razy w miesiącu. 
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3. Zajęcia trwają 45 minut. 

4. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Klubu, Klub zobowiązuje 
się do przeprowadzenia zajęć uzupełniających. 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………… do dnia 30 czerwca 
2022 r.  

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 30-dniowego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§ 4. 

1. Z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć Opiekun będzie płacił Klubowi miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych i zero groszy) do końca 

grudnia 2021, a od stycznia do czerwca 2022 opłata wynosić będzie 80,00 zł 

(osiemdziesiąt złotych i zero groszy). 

2. Wynagrodzenie jest płatne z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

3. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Klubu tj.: 

 
Nr rachunku bankowego: 75 9043 1054 2054 0056 3417 0001 

Poznański Bank Spółdzielczy 
 

4. Wynagrodzenie za zajęcia jest stałe przez cały okres trwania umowy. Nieobecność 

Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia.  
5. W przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie Klub jest uprawniony do 

odmowy dopuszczenia Uczestnika w zajęciach, a także rozwiązania niniejszej umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Opiekuna. 

 
§ 5. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

    KLUB:                                                                 OPIEKUN: 
 

…………………………………    ..……………………………… 
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OŚWIADCZENIE  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych 
 
Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby mój syn/córka …………………………………. 
uczestniczył/a w zajęciach ogólnorozwojowych organizowanych przez UKS „Gimnazjon” Suchy 
Las – sekcja judo. 

……………………………..    ………………………………..  

             miejsce, data                                                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez 
umieszczanie zdjęć na stronie klubu www.judo.suchylas.pl oraz fb Judo Suchy Las. 

……………………………..    ………………………………..  

miejsce, data                                                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka w podanym wyżej zakresie przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”, 
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las w celu realizacji celów/zadań statutowych Klubu. 

……………………………..    ………………………………..  

miejsce, data                                                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego jest 
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

3. Na podstawie niniejszej zgody UKS „Gimnazjon” będzie przetwarzać wyżej wskazane dane osobowe w 
celu realizacji celów/zadań statutowych Klubu oraz do celów księgowych. Dane osobowe wskazane wyżej 
będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonywania zadań statutowych Klubu wobec 
zawodnika lub z jego udziałem, w pozostałych przypadkach - będą przechowywane do 5 lat. 

4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego 
dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze cele/zadania statutowe. Możemy 
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przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym 
odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą 
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym np. dostawcom 
usług internetowych i dostawcom systemu zarządzania klubem – którym zlecimy czynności przetwarzania 
danych, organizatorom zawodów; innym odbiorcom danych bezpośrednio związanych z działalnością 
statutową Klubu np. ubezpieczycielom, sędziom, Polskiemu i  Wielkopolskiemu Związkowi Judo. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego 
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
tej zgody przed jej cofnięciem. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  


