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UMOWA nr. ................ 

 W ZAKRESIE PROWADZENIA TRENINGÓW SZTUK WALK ORAZ CZŁONKOSTWA  
W KLUBIE SPORTOWYM SAMURAJ LUBAO 

 (numer umowy nadaje  Klub po wypełnieniu) 

zawarta w Lubaniu, w dniu …………………………………………………, pomiędzy: 

Klubem Sportowym Samuraj Lubao z siedzibą w Henrykowie Lubaoskim 277 ; 59-800 Lubao, zarejestrowanym 

w ewidencji stowarzyszeo kultury fizycznej pod nr. 7/2004 prowadzonej przez Starostę Lubaoskiego, REGON: 

2020299006, reprezentowanym przez Jacka Jaworskiego – Prezesa Zarządu, Leszka Kozioł – Skarbnika klubu 

oraz Sylwię Smajda  –  Sekretarz klubu, 

zwanym dalej Klubem, a kandydatem na członka klubu - zawodnikiem: 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................................................  

Miejsce zamieszkania:  ..........................................................................................................................................  

Telefon: .............................................................. e-mail: .......................................................................................... 

zwanym dalej kandydatem - zawodnikiem. 

§ 1 

1. Klub oświadcza, że prowadzi odpłatnie zajęcia z zakresu sztuk walk, w tym Karate, Kick-boxingu, Modern 

Combatu i Samoobrony w ramach działalności Statutowej Stowarzyszenia. 

2. Kandydat oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Kandydat oświadcza, że jego aktualny stan zdrowia umożliwia mu udział w treningach sztuk walk 

prowadzonych przez Klub Sportowy Samuraj Lubao oraz że nie są mu znane jakiekolwiek 

przeciwwskazania do udziału w treningach, turniejach, seminariach oraz zgrupowaniach. 

§2 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

(WYPEŁNIA KANDYDAT - DRUKOWANE LITERY) 

1. Na mocy niniejszej Umowy Kandydat składa swoją deklarację członkowską, a Klub przyjmuje  n/w  jako 

członka Klubu i uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko:  ......................................................................................................................................  

PESEL:  ....................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  .......................................................................................................................  

Adres zamieszkania:  ...............................................................................................................................  

SZKOŁA/PRACA: .......................................................................................................................................... 

WZROST: ....................................................                      WAGA: ..................................... ............................ 

do SEKCJI KARATE LUBAO, SEKCJI KARATE PISARZOWICE, SEKCJI KARATE ŚWIERADÓW ZDRÓJ, SEKCJI 

KICK BOXINGU I BOKSU LUBAO, SEKCJI MODERN COMBAT I SAMOOBRONY PISARZOWICE 

(niepotrzebne skreślid, wypełnia opiekun). 
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2. Decyzję o przydzieleniu kandydata do danej grupy szkoleniowej, sekcji  podejmuje Klub, na podstawie 

wniosku kandydata, a dalej informacji uzyskanej od trenera danej sekcji.  

 

3. Klub może w każdym okresie szkolenia podjąd decyzję o zmianie grupy szkoleniowej, czy też sekcji, w 

uzgodnieniu z zawodnikiem - kandydatem. 

4. Klub zapewni zawodnikowi minimum 2 treningI tygodniowo przez cały rok, z wyłączeniem tygodni w 

trakcie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych 

treningów, po wcześniejszym uzgodnieniu z zawodnikiem, co spowoduje dodatkową opłatę za zajęcia 

po 20 zł za każdy trening.  Klub zastrzega sobie prawo odstąpienia od powyższego zapewnienia na 

skutek zdarzeo  losowych, choroby prowadzącego, ogłoszenie stosownych oboszczeo związanych ze 

stanem epidemii w Polsce i zakazów. W przypadku zawieszenia zajęd z w/w powodów zobowiązanie 

do płatności za zajęcia nie ma mocy prawnej.  

5.  Zawodnik ma prawo brad czynny udział w zajęciach grupy, do której został przydzielony. Istnieje 

możliwośd uczęszczania do kilku grup, jednak wymaga to zgody zarządu klubu.  

6. Zawodnik  zobowiązany jest w szczególności do: 

a) informowania trenera o nieobecności na zajęciach, w szczególności chorobach, kontuzjach lub 

innych przypadkach powodujących dłuższą nieobecnośd, 

b) godnego reprezentowania barw Klubu Sportowego Samuraj Lubao,  

c) kultywowania historii Klubu Sportowego Samuraj Lubao, 

d) szanowania innych członków Klubu Sportowego Samuraj Lubao, 

e) szanowania kadry instruktorskiej i trenerskiej, działaczy sportowych Klubu Sportowego 

Samuraj Lubao, 

7. Treningi odbywad się będą na obiektach wskazanych przez Klub w danym roku szkoleniowym, w 

Centrum Szkoleniowym Klubu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach  oraz na innych 

obiektach. 

 Sekcja Karate Lubao - ul. Armii Krajowej 30; Lubao 

 Sekcja Kick-boxingu i Boksu Lubao - ul. Armii Krajowej 30; Lubao 

 Sekcja Karate Pisarzowice - w Centrum Szkoleniowym Klubu przy Zespole Szkolno 

Przedszkolnym  w Pisarzowicach, 

 Sekcja Combat i Samoobrony Pisarzowice- w Centrum Szkoleniowym Klubu przy Zespole 

Szkolno Przedszkolnym w Pisarzowicach 

 Sekcja Karate Świeradów Zdrój  - przy Zespole Szkół w Świeradowie Zdroju; ul. M.C. 

Skłodowskiej 2. 

8. Korzystanie z w/w obiektów podczas zajęd możliwe jest wyłącznie pod opieką trenera. 

9. Harmonogram szkolenia zostanie przekazany do wiadomości zawodnika przez Klub, opublikowany  na 

stronie internetowej Klubu. 

 

§3 

1. Klub prowadzi odpłatną działalnośd Statutową, która w pełni przeznaczona jest na działalnośd 

statutową. 

2. Udział w zajęciach szkoleniowych jest odpłatny. Opłata za zajęcia w roku szkoleniowym 2021/2022 

wynosi 100,00 złotych (słownie: sto  złotych) miesięcznie. W przypadku uczęszczania na treningi 

dwóch i więcej osób spokrewnionych w linii pierwszej (rodzic-dziecko, rodzeostwo, małżeostwo), 

wówczas opłata za zajęcia wynosi 90,00  zł za każdego zawodnika. W przypadku uczestnictwa w 

treningach w dwóch i więcej sekcji, opłata łączna za zajęcia jest stała i wynosi po 150,00 zł od osoby.  

3. Opłatę o której mowa w ust. 1 powyżej należy uiścid do 10 dnia każdego miesiąca, płatne z góry na 

rachunek bankowy Klubu prowadzony w Banku Santander S.A.  

o numerze 20 1090 1955 0000 0001 0550 7980. 
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4. W sytuacji nieobecności zawodnika na zajęciach z powodu choroby przez cały miesiąc, zawodnik jest 

zobowiązany  się do zapłaty  połowy składki miesięcznej. W innych przypadkach nieobecnośd 

uczestnika w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Klub nie ma wpływu na wysokośd opłaty 

miesięcznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku braku terminowej wpłaty Klub jest uprawniony do rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu zawodnika do zapłaty i 

wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego terminu na uiszczenie zaległych opłat. 

6. Dodatkowe opłaty związane z zakupem sprzętu sportowego i odzieży obciążają zawodnika. 

 

§4 

1. Zawodnik ma prawo do: 

a) kontaktu z kadrą szkoleniową Klubu w celu uzyskania informacji na temat swojego szkolenia, 

b) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez instruktorów, czy też zarząd klubu, 

2. Zawodnik  zobowiązuje się do: 

a) punktualnego przyjścia na zajęcia szkoleniowe Klubu Sportowego Samuraj Lubao, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem szkoleniowym na dany rok, 

b) terminowego dokonywania wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach 

szkoleniowych, 

c) nie ingerowania w częśd metodyczną prowadzonych zajęd przez trenera, 

3. Zawodnik ponosi odpowiedzialnośd finansową z tytułu szkód dokonanych przez siebie w trakcie zajęd 

szkoleniowych Klubu Sportowego Samuraj Lubao. 

4. Zawodnik  - kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na : 

 przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub Sportowy Samuraj Lubao,  

 nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w szczególności rysów twarzy, sylwetki, głosu, 

charakterystycznego sposobu poruszania się, w tym także wizerunku podczas zawodów 

sportowych, treningów, zgrupowao sportowych, jego utrwalenia łącznie z wizerunkami 

innych członków kadry klubu, m.in. wchodzących w skład zespołu czy drużyny, 

 nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku  bez ograniczeo terytorialnych i 

czasowych za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności przetwarzaniu, 

zwielokrotnianiu, rozpowszechnianiu w folderach, ulotkach i innych materiałach 

promocyjnych w związku z udziałem  w szkoleniu sportowym klubu, 

 upublicznienie swojego  wizerunku poprzez publikację zdjęd oraz filmów na oficjalnej stronie 

internetowej Klubu oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube) na profilach prowadzonych przez Klub. Klauzula informacyjna dotycząca danych 

osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 Przeniesienie niniejszego udostępnienia wraz z niniejszym zezwoleniem na Polskie Związki 
Sportowe, w tym Polski Związek Karate oraz inne Kluby,  Stowarzyszenia oraz Organizacje 
Sportowe i Społeczne, właściwe dla danej dyscypliny sportu oraz Instytucje Rządowe, 
Samorządowe i Społeczne z uwzględnieniem portali społecznościowych, na których podmiot 
prowadzący KS SAMURAJ LUBAO, a także podmioty ściśle z nim współpracujące prowadzą 
współpracę i nie wymaga to dodatkowej zgody na taką czynnośd. 

§5 

1. Każdy zawodnik biorący udział w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Samuraj Lubao objęty jest 

ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 10 000 złotych 

(słownie: dziesięd tysięcy złotych). 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zawierane przez Klub. Ogólne warunki 

ubezpieczenia dostępne są w siedzibie Klubu. 

3. Koszt ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 50,00 złotych (słownie: pięddziesiąt złotych) i 

płatny jest w momencie zawarcia Umowy. 
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§6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Wypowiedzenie 

wymaga formy pisemnej. Wzór wypowiedzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(Klub) 

 

 

……………………………………………………….. 

(Klub) 

 

 

……………………………………………………….. 

(Opiekun) 
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Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna 

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Ja, niżej podpisany/na  na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia: 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojej osoby,  przedłożonych w zawartej umowie i 
deklaracji członkowskiej  między moją osobą, a Klubem, dla KLUBU SPORTOWEGO   SAMURAJ LUBAO ,  z 
siedzibą w Henrykowie Lubaoskim 277 ; 59-800 Lubao; NIP 613-15-09-635, REGON 020299006, 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: 
RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Samuraj  Lubań z 
siedzibą w Henrykowie Lubaoskim 277 ; 59-800 Lubao. 

 
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych i jest to Jacek Jaworski,  

z którym można kontaktowad się: 
 

 listownie na adres:  Henryków Lubaoski 277, 59-800 Lubao 
 przez e-mail:  samuraj.jaworski@wp.pll 

 
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących 

celach: 
 

 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeo, odszkodowao, 
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 
 dla celów ewidencyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych,  
 na potrzeby realizacji zagadnieo związanych z  rywalizacją i współzawodnictwem sportowym.  

 
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
 

 niezbędnośd do wykonania umowy lub do podjęcia działao na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), 

 koniecznośd wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
 niezbędnośd do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 
 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane: 
 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 
 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom paostwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o 
stosowną podstawę prawną. 

 
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do paostw trzecich. 
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  
 

 czasu obowiązywania umowy,  
 przepisy prawa, które mogą nas obligowad do przetwarzania danych przez określony czas,  
 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 
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8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

 
 dostępu do swoich danych osobowych, 
 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, 
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu 
czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

 przenoszenia swoich danych osobowych,  
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 
wycofad poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-
mailowy. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 1 – wzór wypowiedzenia umowy 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klub Sportowy Samuraj Lubao 

 Henryków Lubaoski 277 

 59-800 Lubao 

 

 

WYPOWIEDZENIE 

 

Wypowiedzenie umowy nr. ................................      z  dnia ………………………………………..…….. w zakresie 

mojego uczestnictwa  w treningach sportowych o profilu sztuk walk,  prowadzonych  przez Klub Sortowy  

Samuraj Lubao oraz ustania mojego członkostwa  w Klubie Sportowym Samuraj Lubao. 

 

Na podstawie zapisów §6 ust. 2 w/w  umowy zawartej między Klubem Sportowy Samuraj Lubao, a  moją osobą, 

wypowiadam przedmiotową umowę dotyczącą prowadzenia treningów  w zakresie sztuk walk oraz ustania 

mojego członkostwa  w klubie KS Samuraj Lubao z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc 

od 1 dnia kolejnego miesiąca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(miejscowośd i data) 

…………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko opiekuna) 

                          Z poważaniem... 

 

…………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 


