
Regulamin Uczestnictwa w Zaj!ciach Espanola 
organizowanych przez Klub Sportowy Acadedemia ESPANOLA 

obowi"zuj"cy od dnia 01.09.2019r. 
na czas nieokre#lony 

 
Warunkiem uczestnictwa w zaj!ciach jest zapoznanie si! i akceptacja wszystkich punktów regulaminu. 

Przepis wst!pny 
 

Korzystanie z us$ug oferowanych na warunkach okre#lonych w niniejszym Regulaminie, poprzedzone jest 
zawarciem Umowy (dalej „Umowa”), pomi!dzy przedstawicielem prawnym dzieci i m$odzie%y, których one 

dotycz" a Klubem Sportowym Academia Espanola z siedzib" w Gliwicach  
NIP: 9691637838 REGON: 383522434 

  
§1 INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Zaj!cia sportowe prowadzone przez Klub Sportowy Academia Espanola (dalej: Klub Sportowy) kierowane s" do: 
a. Rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 1-5 lat i Dzieci pozostaj"cych pod ich obiekom wed$ug Umowy 

zawartej pomi!dzy stronami. W zaj!ciach bior" udzia$ Rodzice/Rodzic (lub opiekunowie prawni) razem  
z Dzieckiem/Dzie&mi pozostaj"cymi pod ich faktyczn" piecz". 

b. Dzieci i m$odzie% w wieku 5-15 lat - w ramach Academia de Fútbol Española. W zaj!ciach bior" udzia$ osoby  
w wieku 5-15 lat, na podstawie umowy zawartej pomi!dzy Rodzicem (lub opiekunem prawnym) a Klubem Sportowym 

2. Klub Sportowy posiada prowadzi zaj!cia i treningi sportowe dla grupy okre#lonej w punkcie 1. a niniejszego 
Regulaminu o ukierunkowaniu pi$karskim, ogólnorozwojowym i motorycznym. Programy w ofercie prowadzone  
s"  
na podstawie autorskiego programu dla dzieci od 1-15 roku %ycia w podziale na stopnie zaawansowania i adekwatne 
do wieku i rozwoju dziecka. Uczestnictwo Rodziców (opiekunów prawnych) w zaj!ciach prowadzonych w ramach 
Akademii Sportowej Niños ma na celu sprawowanie bezpo#redniej opieki nad Dzieckiem w toku zaj!& sportowych  
i nie jest ukierunkowane na osi"gni!cie %adnych celów sportowych lub zapewnienie rozwoju ruchowego Rodzica 
(opiekuna prawnego) 

3. We wszystkich zaj!ciach oferowanych przez Klub Sportowy wy$"cznie mog" uczestniczy& osoby (dalej: Uczestnicy), 
które  nie maj" przeciwwskaza' medycznych do &wicze' i/lub sprawowania bezpo#redniej opieki nad Dzie&mi, 
podlegaj"cymi ich pieczy podczas zaj!&, w tym wymagaj"cych ich pe$nej sprawno#ci fizycznej. Uczestnicy korzystaj"  
 z zaj!& na w$asn" odpowiedzialno#& lub odpowiedzialno#& ich Rodziców (opiekunów prawnych) pod których piecz" podczas 
zaj!& pozostaj". Klub Sportowy nie odpowiada za kontuzje i urazy Uczestników zaj!& chyba, %e powsta$y one wskutek 
zawonionego dzia$ania Klubu Sportowego i osób, za pomoc" których wykonuje ona swoje obowi"zki umowne. 

4. Klub Sportowy nie odpowiada za %adne szkody wyrz"dzone przez Uczestników sobie nawzajem, chyba %e powsta$y 
one w zwi"zku z wykonywaniem i w czasie wykonywania #wiadcze' umownych i wskutek zawinionego dzia$ania Klubu 
Sportowego i osób, za pomoc" których wykonuje ona swoje obowi"zki umowne. 

5. Klub Sportowy nie odpowiada za %adne szkody wyrz"dzone przez Uczestników pozostaj"ce bez 
zwi"zku z wykonywaniem #wiadcze' umownych takie jak zniszczenie mienia, kradzie%e itp. 

6. Klub Sportowy nie odpowiada za mienie pozostawiane przez Uczestników w szatniach lub obiektach, w których 
odbywaj" si! zaj!cia. 

7. Wszelkie szkody zwi"zane z zawinionym niewykonaniem lub niew$a#ciwym wykonaniem przez Klub Sportowy jego 
obowi"zków umownych b!d" odszkodowane przez podmiot ubezpieczaj"cy Klub Sportowy. W celu dochodzenia 
roszcze'  cywilnoprawnych wynik$ych z takich zdarze' nale%y niezw$ocznie zg$osi& je trenerowi prowadz"cemu zaj!cia  
i sporz"dzi& pisemny protokó$ zdarzenia, podpisany przez trenera/innego przedstawiciela Klubu Sportowego i osob! 
reprezentuj"c" poszkodowanego, ze wskazaniem wszystkich okoliczno#ci zdarzenia, podaniem #wiadków, czasu  
i miejsca zdarzenia. Protokó$ jest podstaw" zg$oszenia szkody do ubezpieczyciela Klubu Sportowego. 

8. Uczestnik zobowi"zany jest do wspó$pracy w post!powaniu odszkodowawczym zarówno z przedstawicielami 
Klubu Sportowego, jak i ubezpieczyciela, pod rygorem odmowy realizacji zg$oszonych roszcze'. 

 
§2 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJ(CIACH 

 
1. Rodzic/opiekun prawny wraz z popisaniem umowy i/lub  aktywnym wstawieniem si!	na zaj!cia potwierdza zgod!  

na uczestnictwo dziecka/podopiecznego w trakcie niniejszych zaj!&. 
2. W zaj!ciach mog"	bra&	udzia$ wy$"cznie uczestnicy zdrowi. 
3. Rodzic/opiekun prawny zezwalaj"c na uczestnictwo w zaj!ciach Klubu Sportowego potwierdza, %e zgodnie z jego 

wiedz" uczestnik nie ma przeciwskaza' zdrowotnych do wzi!cia udzia$u w niniejszych zaj!ciach. 
4. U%ytkowanie boisk, sal, urz"dze' sportowo-rekreacyjnych, pomieszcze' sanitarnych itp. powinno by& zgodne  

z ich przeznaczeniem. Za dokonanie szkód lub zniszczenie sprz!tu odpowiedzialno#& finansow" (lub inn") ponosi& 
b!dzie sprawca szkody. 

5. Uczestnik zaj!& zobowi"zuje si! do przestrzegania i zachowywania czysto#ci oraz stosowania si! do ogólnie przyj!tych 
norm zachowania podczas zaj!& przeprowadzanych przez Klub Sportowy. Spo%ywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz 
za%ywanie jakichkolwiek #rodków psychoaktywnych podczas zaj!& lub pozostawania pod wp$ywem alkoholu  
lub w/w #rodków jest zabronione. Naruszenie zobowi"za' Uczestnika wynikaj"cych z powy%szych zapisów mo%e 
skutkowa& natychmiastowym wydaleniem Uczestnika z miejsca prowadzenia zaj!& przez osob! dzia$aj"c" w imieniu 
Klubu Sportowego. 

6. Uczestnik zobowi"zuje si! do punktualnego stawiania si! na zaj!cia. 



7. Zabrania si! przynoszenia na zaj!cia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których posiadanie 
mog$oby utrudni& innym cz$onkom uczestnictwo w zaj!ciach lub mog$oby doprowadzi& do uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia, b"d) mog$oby stanowi& zagro%enie dla „bezpiecze'stwa osób przebywaj"cych na zaj!ciach, 
ich %ycia oraz zdrowia”. Naruszenie zobowi"za' Uczestnika wynikaj"cych z powy%szych zapisów mo%e skutkowa& 
natychmiastowym wydaleniem Uczestnika z miejsca prowadzenia zaj!& przez osob! dzia$aj"c" w imieniu Klubu 
Sportowego 

 
8. W przypadku wydalenia Uczestnika z miejsca prowadzenia zaj!& na zasadach okre#lonych w § 2 punktach 2 i 4 

Regulaminu Uczestnikowi nie przys$uguje zwrot uiszczonej cz!#ci op$aty ani prawo do odrobienia utraconych zaj!&  
w innym terminie. 

9. Klub Sportowy mo%e rozwi"za& umow! w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika op$at 
w terminach umówionych, po wcze#niejszym jednokrotnym wezwaniu Uczestnika do ich dokonania z dodatkowym 
terminem zap$aty przypadaj"cym najpó)niej ma jeden dzie' przed kolejnymi zaj!ciami wed$ug Harmonogramu zaj!&. 

10. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do rozwi"zania grupy w której w danym miesi"cu uczestniczy lub mia$oby 
uczestniczy& poni%ej 5 dzieci nie wliczaj"c w to osób, które zawiesili wykonywanie umowy c z $o n k o w s k i e j  z Klubem 
Sportowym zgodnie z jej  postanowieniami. W takim wypadku Uczestnikom przys$uguje prawo do zaliczenia 
uiszczonych op$at w poczet nale%no#ci za kolejny okres rozliczeniowy. Je#li po okresie rozliczeniowym w którym 
dosz$o do rozwi"zania grupy Us$ugobiorcy nie przys$uguj" #wiadczenia na podstawie umowy zawartej z Klubem 
Sportowym, uiszczona op$ata zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych zaj!&. 

 
§ 4 OCHRONA I ZABEZPIECZENIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 
1. Uczestnicy w zakresie niezb!dnym dla wykonania Umowy i postanowie' Regulaminu s" zobowi"zani  

do udost!pnienia Klubowi Sportowemu swoich prawdziwych danych osobowych, w zakresie ustalonym Umow". 
2. Klub Sportowy zobowi"zany jest zastosowa&, przed rozpocz!ciem przetwarzania powierzonych danych osobowych 

wymagane prawem #rodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj"ce ochron! przetwarzanych danych,  
a w szczególno#ci zabezpieczy& dane osobowe przed ich: udost!pnieniem osobom nieupowa%nionym, zabraniem przez 
osob! nieuprawnion", przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, utrat", uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Klub Sportowy zobowi"zany jest do podj!cia wszystkich niezb!dnych dzia$a' s$u%"cych zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przez upowa%nione osoby maj"ce do niech dost!p, tak%e po zako'czeniu okresu obowi"zywania 
umowy. 

4. Klub Sportowy zobowi"zuje si! do dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wy$"cznie osoby posiadaj"ce 
wydane przez niego stosowne upowa%nienie do przetwarzania danych osobowych, z zastrze%eniem mo%liwo#ci ich 
powierzenia osobom trzecim, na zasadzie § 4 punkt 7 niniejszego Regulaminu w zakresie nie przekraczaj"cym jej 
w$asnych uprawnie', na co Uczestnik wyra%a zgod! akceptuj"c tre#& niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie 
umowy. 

5. Uczestnik ma prawo do wgl"du, %"dania sprostowania, uzupe$nienia lub usuni!cia danych osobowych, obj!tych 
umow" stron ze zbioru danych prowadzonego przez Klub Sportowy. Zg$oszenia takiego %"dania nale%y dokona&  
na pi#mie. W przypadku %"dania Uczestnika usuni!cia danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego 
przez Klub Sportowy zawarta umowa wygasa, wskutek niemo%no#ci jej dalszego wykonywania przez Klub Sportowy,  
a wp$acone przez Uczestnika op$aty w poczet jej realizacji nie podlegaj" zwrotowi. 

6. Klub Sportowy ponosi wobec Uczestnika pe$n" odpowiedzialno#& za przetwarzanie powierzonych mu przez Uczestnika 
danych osobowych niezgodnie z umow" oraz z przepisami prawa, z zastrze%eniem § 4 punkt 7 niniejszego Regulaminu 
w zakresie obj!tym tre#ci" § 4 Klub Sportowy mo%e powierzy& wykonywanie swoich obowi"zków umownych 
podmiotom trzecim, ka%dorazowo informuj"c Uczestnika o podmiotach b!d"cych administratorem danych 
osobowych. 

 
§5 POSTANOWIENIA KO*COWE 

 
1. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdj!& 

wykonanych podczas zaj!& i imprez zewn!trznych organizowanych przez Klub Sportowy wraz z wykorzystaniem 
wizerunku Uczestnika.  W razie wykorzystania wizerunku Uczestnika w sposób uw$aczaj"cy osobom widniej"cym na 
zdj!ciu Klub Sportowy zobowi"zuje si! do wycofania zdj!cia, reklamy w najszybszym mo%liwym terminie. Wszelkie 
materia$y drukowane z wykorzystaniem zdj!& klubu maja zawsze charakter informacyjny i s$u%" tylko i wy$"cznie celach 
informacyjnych o dzia$alno#ci Klubu Sportowego. Wykorzystywanie wizerunku przez osoby trzecie bez zgody zarz"du 
Klubu Sportowego jest zabronione. O fakcie nie wyra%ania zgody na publikacj! swojego wizerunku oraz wizerunku 
swojego dziecka nale%y poinformowa& cz$onka zarz"du Klubu Sportowego. 

2. W przypadku powtarzaj"cego si! naruszenia postanowie' niniejszego Regulaminu Klub Sportowy ma prawo  
do wydania  zakazu uczestnictwa we wszystkich, przysz$ych zaj!ciach. W sytuacji i wykluczenia z zaj!&, nie zwracana 
jest równowarto#& %adnych z poniesionych przez Uczestnika op$at. 

3. Uczestnik zaj!& mo%e sk$ada& reklamacj! w sprawach dotycz"cych niezgodnego z regulaminem #wiadczenia us$ug przez 
Klub Sportowy listownie na adres siedziby Klubu Sportowego, pisemnie do cz$onka zarz"du Klubu Sportowego  
lub przesy$aj"c e-mail na adres poczty elektronicznej. 

4. Do Umowy pomi!dzy uczestnikiem zaj!&, a Klubem Sportowym zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory 
mog"ce powsta& w zwi"zku z zawarciem umowy b!d" rozpoznawane przez w$a#ciwy dla siedziby Klubu Sportowego 
s"d powszechny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj" formy pisemnej i b!d" przedstawiana Uczestnikom 
niezw$ocznie po ich wprowadzeniu. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian Regulaminu zobowi"zany 
jest on do z$o%enia stosownego o#wiadczenia w formie pisemnej ze skutkiem kontynuacji #wiadczenia us$ug w Klubie 
Sportowym na poprzednich zasadach do czasu wyga#ni!cia umowy zawartej z Uczestnikiem


