Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Sportowych
organizowanych przez Fundację ESPAÑOLA obowiązujący od dnia 01.09.2017r. na czas
nieokreślony
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów regulaminu.
Przepis wstępny
Korzystanie z usług oferowanych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzedzone jest zawarciem
Umowy (dalej „Umowa”), pomiędzy przedstawicielem prawnym dzieci i młodzieży, których one dotyczą a Fundacją
ESPAÑOLA z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000682946 NIP: 9691625404
§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Zajęcia sportowe z oferty Fundacji ESPAÑOLA (dalej: Fundacja) kierowane są do:
a. Rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 1-5 lat i Dzieci pozostających pod ich pieczą według Umowy zawartej
pomiędzy stronami - w ramach Akademii Sportowej Niños. W zajęciach biorą udział Rodzice/Rodzic (lub
opiekunowie prawni) razem z Dzieckiem/Dziećmi pozostającymi pod ich faktyczną pieczą.
b. Dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat - w ramach Academia de Fútbol Española. W zajęciach biorą udział osoby w wieku
5-15 lat, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Rodzicem (lub opiekunem prawnym) a Fundacją.
2. Fundacja posiada w swojej ofercie zajęcia i treningi sportowe dla grupy określonej w punkcie 1. a niniejszego
Regulaminu o ukierunkowaniu piłkarskim i ogólnorozwojowym łącznie oraz treningi piłkarskie dla grupy określonej w
punkcie 1. b niniejszego Regulaminu. Wszystkie programy w ofercie prowadzone są na podstawie autorskiego
programu dla dzieci od 1-15 roku życia w podziale na stopnie zaawansowania i adekwatne do wieku i rozwoju
dziecka. Uczestnictwo Rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Sportowej
Niños ma na celu sprawowanie bezpośredniej opieki nad Dzieckiem w toku zajęć sportowych i nie jest
ukierunkowane na osiągnięcie żadnych celów sportowych lub zapewnienie rozwoju ruchowego Rodzica (opiekuna
prawnego)
3. We wszystkich zajęciach oferowanych przez Fundację wyłącznie mogą uczestniczyć osoby (dalej: Uczestnicy), które
nie mają przeciwwskazań medycznych do ćwiczeń i/lub sprawowania bezpośredniej opieki nad Dziećmi,
podlegającymi ich pieczy podczas zajęć, w tym wymagających ich pełnej sprawności fizycznej. Uczestnicy korzystają
z zajęć na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność ich Rodziców (opiekunów prawnych) pod których pieczą
podczas zajęć pozostają. Fundacja nie odpowiada za kontuzje i urazy Uczestników zajęć chyba, że powstały one
wskutek zawonionego działania Fundacji i osób, za pomocą których wykonuje ona swoje obowiązki umowne.
4. Fundacja nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone przez Uczestników sobie nawzajem, chyba że powstały one w
związku z wykonywaniem i w czasie wykonywania świadczeń umownych i wskutek zawinionego działania Fundacji i
osób, za pomocą których wykonuje ona swoje obowiązki umowne.
5. Fundacja nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone przez Uczestników pozostające bez związku z
wykonywaniem świadczeń umownych takie jak zniszczenie mienia, kradzieże itp.
6. Fundacja nie odpowiada za mienie pozostawiane przez Uczestników w szatniach lub obiektach, w których odbywają
się zajęcia.
7. Wszelkie szkody związane z zawinionym niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem prze Fundację jej
obowiązków umownych będą odszkodowane przez podmiot ubezpieczający Fundację. W celu dochodzenia roszczeń
cywilnoprawnych wynikłych z takich zdarzeń należy niezwłocznie zgłosić je trenerowi prowadzącemu zajęcia i
sporządzić pisemny protokół zdarzenia, podpisany przez trenera/innego przedstawiciela Fundacji i osobę
reprezentującą poszkodowanego, ze wskazaniem wszystkich okoliczności zdarzenia, podaniem świadków , czasu i
miejsca zdarzenia. Protokół jest podstawą zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Fundacji.
8. Uczestnik zobowiązany jest do współpracy w postępowaniu odszkodowawczym zarówno z przedstawicielami
Fundacji jak i ubezpieczyciela, pod rygorem odmowy realizacji zgłoszonych roszczeń.
§2 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarnych itp. powinno być zgodne z ich
przeznaczeniem. Za dokonanie szkód lub zniszczenie sprzętu odpowiedzialność finansową (lub inną) ponosić będzie
sprawca szkody.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie
przyjętych norm zachowania podczas zajęć przeprowadzanych przez Fundację. Spożywanie alkoholu, palenie
tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych podczas zajęć lub pozostawania pod wpływem
alkoholu lub w/w środków jest zabronione. Naruszenie zobowiązań Uczestnika wynikających z powyższych zapisów
może skutkować natychmiastowym wydaleniem Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć przez osobę działającą w
imieniu Fundacji.
3. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na zajęcia.
4. Zabrania się przynoszenia na zajęcia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których posiadanie
mogłoby utrudnić innym członkom uczestnictwo w zajęciach lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub

zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób przebywających na zajęciach, ich
życia oraz zdrowia”. Naruszenie zobowiązań Uczestnika wynikających z powyższych zapisów może skutkować
natychmiastowym wydaleniem Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć przez osobę działającą w imieniu Fundacji.
5. W przypadku wydalenia Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć na zasadach określonych w § 2 punktach 2 i 4
Regulaminu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej części opłaty ani prawo do odrobienia utraconych zajęć w
innym terminie.
6. Fundacja może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłat w
terminach umówionych, po wcześniejszym jednokrotnym wezwaniu Uczestnika do ich dokonania z dodatkowym
terminem zapłaty przypadającym najpóźniej ma jeden dzień przed kolejnymi zajęciami według Harmonogramu zajęć.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w której w danym miesiącu uczestniczy lub miałoby
uczestniczyć poniżej 5 dzieci nie wliczając w to osób, które zawiesili wykonywanie umowy z Fundacją zgodnie z jej
postanowieniami. W takim wypadku Uczestnikom przysługuje prawo do zaliczenia uiszczonych opłat w poczet
należności za kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli po okresie rozliczeniowym w którym doszło do rozwiązania grupy
Usługobiorcy nie przysługują świadczenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją, uiszczona opłata zostanie
zwrócona proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych zajęć.
§ 4 OCHRONA I ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Uczestnicy w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy i postanowień Regulaminu są zobowiązani do
udostępnienia Fundacji swoich prawdziwych danych osobowych, w zakresie ustalonym Umową.
Fundacja zobowiązana jest zastosować, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych
wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w
szczególności zabezpieczyć dane osobowe przed ich: udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundacja zobowiązana jest do podjęcia wszystkich niezbędnych działań służących zachowaniu tajemnicy danych
osobowych przez upoważnione osoby mające do niech dostęp, także po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
Fundacja zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
wydane przez niego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem możliwości ich
powierzenia osobom trzecim, na zasadzie § 4 punkt 7 niniejszego Regulaminu w zakresie nie przekraczającym jej
własnych uprawnień, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie
umowy.
Uczestnik ma prawo do wglądu, żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, objętych
umową stron ze zbioru danych prowadzonego przez Fundację. Zgłoszenia takiego żądania należy dokonać na
piśmie. W przypadku żądania Uczestnika usunięcia danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez
Fundację zawarta umowa wygasa, wskutek niemożności jej dalszego wykonywania przez Fundację, a wpłacone
przez Uczestnika opłaty w poczet jej realizacji nie podlegają zwrotowi.
Fundacja ponosi wobec Uczestnika pełną odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych mu przez Uczestnika
danych osobowych niezgodnie z umową oraz z przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 4 punkt 7 niniejszego
Regulaminu w zakresie objętym treścią § 4 Fundacja może powierzyć wykonywanie swoich obowiązków umownych
podmiotom trzecim, każdorazowo informując Uczestnika o podmiotach będących administratorem danych
osobowych.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych
podczas zajęć i imprez zewnętrznych organizowanych przez Fundację wraz z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika.
W razie wykorzystania wizerunku Uczestnika w sposób uwłaczający osobom widniejącym na zdjęciu Fundacja
zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z
wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o
działalności Fundacji. Wykorzystywanie wizerunku przez osoby trzecie bez zgody zarządu Fundacji jest zabronione.
O fakcie nie wyrażania zgody na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku swojego dziecka należy
poinformować członka zarządu Fundacji.
2. W przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Fundacja ma prawo do wydanie
zakazu uczestnictwa we wszystkich, przyszłych zajęciach. W sytuacji i wykluczenia z zajęć, nie zwracana jest
równowartość żadnych z poniesionych przez Uczestnika opłat.
3. Uczestnik zajęć może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z regulaminem świadczenia usług
przez Fundację listownie na adres siedziby Fundacji, pisemnie do członka zarządu Fundacji lub przesyłając e-mail na
adres poczty elektronicznej.
4. Do Umowy pomiędzy uczestnikiem zajęć a fundacją zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące
powstać w związku z zawarciem umowy będą rozpoznawane przez właściwy dla siedziby Fundacji sąd powszechny.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i będą przedstawiana Uczestnikom niezwłocznie
po ich wprowadzeniu. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian Regulaminu zobowiązany jest on do
złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej ze skutkiem kontynuacji świadczenia usług przez Fundację na
poprzednich zasadach do czasu wygaśnięcia umowy zawartej z Uczestnikiem.

