Przystąpienie do klubu
Akademia Piłkarska Młody Orlik
Deklaruję przystąpienie mojego syna/mojej córki ………………………………………………………… do klubu
Akademia Piłkarska Młody Orlik przez co rozumiem udział w treningach, reprezentowanie klubu w
rozgrywkach ligowych oraz podpisanie deklaracji klubowej.

………………………………………………

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

(data, miejscowość)

Dane zawodnika:
1. Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................
2. Data urodzenia dziecka: .......................................................................................
3. Adres szkoły/przedszkola: ....................................................................................
4. Wzrost: ..............................................................................................................
5. Waga: ...............................................................................................................
Dane rodziców/opiekunów:
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: .........................................................................
2. Telefony kontaktowe: ...........................................................................................
3. Adres e-mail: ......................................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………… nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia
obejmującego zajęcia i mecze w Akademii Piłkarskiej Młody Orlik lub ubezpieczam je dodatkowo indywidualnie. Transport na
treningi, mecze i turnieje zapewniam dziecku we własnym zakresie.
Oświadczam również, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach i meczach
Akademii Piłkarskiej Młody Orlik. Lekarz rodzinny nie widzi przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Wiem, że z
wymaganą, zależną od wieku, regularnością powinno się wykonywać badania lekarskie przez lekarza z certyfikatem medycyny
sportowej, potwierdzające zdolność do wysiłku fizycznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez APMO na potrzeby związane z działalnością klubu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz 926 z póź.zm).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez AMPO o ofertach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204).
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka jako zawodnika klubu w celach marketingowych zgodnie z
ustawą z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r Nr 90 poz 631).
Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu APMO (dostępnym na stronie
internetowej mlodyorlik.pl) i przyjęciem na siebie obowiązku opłacania składek członkowskich.

………………………………………………

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

(data, miejscowość)
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Regulamin
§1
Celem Akademii Piłkarskiej Młody Orlik jest szkolenie w zakresie piłki nożnej, dzieci i młodzieży w wieku 5 – 12 lat, na
wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski jest zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza z
wpisem do ceidg.
§2
Warunkami przynależności do Akademii Piłkarskiej Młody Orlik są:
1. złożenie deklaracji klubowej i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
2. opłacenie składek członkowskich,
3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
4. kultura osobista i zdyscyplinowanie,
5. przestrzeganie niniejszego regulaminu.
§3
Składkę członkowską uiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc z góry,
przelewem na konto klubu. Składki są opłatą za uczestnictwo w projekcie, jakim jest szkolenie z zakresu piłki nożnej, a nie są
opłatą za poszczególne treningi, więc nie są zależne od ich ilości w miesiącu ani obecności zawodnika na treningach. W
przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 1 miesiąca) w wyniku choroby, lub innego zdarzenia losowego, klub może obniżyć
składkę członkowską o 50% w okresie nieobecności. Niezapłacenie składek w terminie może spowodować niewpuszczeniem na
zajęcia do czasu uregulowania zaległości.
Miesiącami, w których wysokość składki członkowskiej wynosi 100%, są: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń,
luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
Miesiące lipiec i sierpień są wolne od opłat.
§4
Aby zrezygnować z członkostwa w klubie należy złożyć pisemne wypowiedzenie na koniec miesiąca i dostarczyć trenerowi
prowadzącemu grupę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
§5
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest różna i zależy od miejsca treningów. W przypadku uczestnictwa w
treningach więcej niż jednego członka rodziny, istnieje możliwość uzyskania rabatu, wysokość rabatu jest ustalana
indywidualnie.
§6
Każdy zawodnik APMO w ramach przystąpienia do klubu zobowiązuje się do zakupu sprzętru do trenowania: podstawowa
koszulka treningowa lub komplet meczowy składający się z: koszulki, spodenek, getr. Dodatkowo można zakupić dresy klubowe.
§7
Klub nie prowadzi komercyjnej sprzedaży, świadczy wyłącznie usługi na rzeczy wyposażenia sportowego swoich członków
poprzez dostarczanie oznakowanego w barwy klubowe sprzętu.
§8
Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu APMO może być podstawą do skreślenia z listy zawodników.
§9
Akademia Piłkarska Młody Orlik ma prawo odwołać zajęcia, z przyczyn od niej niezależnych w dniu zajęć.
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie APMO, akademia musi powiadomić o tym fakcie najpóźniej 1
dzień przed planowanym odwołaniem zajęć.
§ 10
Zawodnicy uczestniczący w treningach jeden raz w tygodniu, zobowiązani są do powiadomienia o tym klub. Opłata
członkowska wynosi 80%.
§ 11
O powołaniach na mecze, turnieje decyduje trener na podstawie: poziomu umiejętności, frekwencji na treningu, zachowania
i przestrzegania zasad fair-play.

Treningi
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.
Długość jednostki treningowej wynosi 55 - 75 min.

§1
§2

§3
Na trening przychodzimy min. 5 minut wcześniej. Spóźnienie może spowodować niewpuszczenie na trening.
§4
Na jednego trenera może przypadać maksymalnie 12, 16 lub 18 zawodników, zależy od kategorii wiekowej.

Zawodnik
§1
Zawodnik jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach.
§2
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Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach wyłącznie w stroju i sprzęcie podanym na stronie klubu jako
odzież i sprzęt klubowy. Strój powinien być czysty na każdym treningu.
§3
Zawodnik na każde zajęcia przynosi pełen bidon/butelkę z wodą niegazowaną.
§4
Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.
§5
Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania klubu, sportowego zachowania podczas zawodów, zachowania
porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowywanie się wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu. Nieprzestrzeganie
tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go w treningach.

Rodzice
§1
Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach i zawodach. Podczas treningów oraz zawodów,
rodzice zobowiązani są do niewykrzykiwania uwag, podpowiedzi poszczególnym zawodnikom oraz trenerowi. Wszystkie ew.
uwagi mogą być przekazane po zakończeniu treningu lub zawodów. W czasie meczu Rodzice powinni przebywać po drugiej
stronie boiska w celu zapewnienia komfortu zawodnikom i trenerowi.
§2
Rodzice nie wchodzą na boisko podczas treningów i zawodów. W okresie zimowym nie wchodzą na salę gimnastyczną.
§3
W miejscach udostępnionych przez szkoły publiczne: boisko lub sala, rodzice powinni zadbać o porządek i nie powodowanie
dodatkowej pracy pracownikom szkoły.
§4
Za doprowadzenie i odebranie dziecka na/z zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. Trener odpowiada za
zawodnika tylko podczas treningu, czyli od momentu zaczęcia i zakończenia treningu przez trenera. Podczas zawodów
odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
§5
Rodzice akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Akademię
Piłkarską Młody Orlik na opisanych w regulaminie zasadach.
§6
Akceptacja formalna niniejszego regulaminu odbywa się na podstawie podpisania deklaracji klubowej zawodnika.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Wprowadzenie
Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie
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 znane powszechnie
jako rozporządzenie RODO lub GDPR.
Państwa dane osobowe zostały podane Akademii Piłkarskiej Młody Orlik Tomasz Opanowski dobrowolnie za pośrednictwem
następujących środków komunikacji: dokumenty zgłoszeniowe, telefonicznie, e-mail, spotkanie bezpośrednie. Podane dane
osobowe są przechowywanie w siedzibie firmy i służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami
Akademii Piłkarskiej Młody Orlik Tomasz Opanowski.
Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na Akademii Piłkarskiej Młody Orlik Tomasz Opanowski w
związku w rozporządzeniem RODO.
§ 1 Administrator danych osobowych
Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą w Warszawie, ul. Motylkowa 11J/2 04-776 Warszawa, e-mail:
biuro@mlodyorlik.pl zwana dalej Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski jest Administratorem następujących
Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, telefon komórkowy
rodzica/opiekuna, adres zamieszkania rodzica/opiekuna, imię i nazwisko dziecka.
§ 2 Inspektor ochrony danych osobowych
Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@mlodyorlik.pl
§ 3 Cele i podstawy przetwarzania
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w
tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek
prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co
do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
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§ 4 Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz
Opanowski zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§ 5 Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, oferowanych przez Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz
Opanowski, produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu,
lub Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.
§ 6 Odbiorcy danych
Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko przez firmę Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski i nie będą
udostępniane innym podmiotom.
§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia
innych zgodnych z prawem działań.

Postanowienia końcowe
§1
Aktualny regulamin jest dostępny na stronie mlodyorlik.pl
Akademia Piłkarska Młody Orlik zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
§2
Sprawy nie zapisane w regulaminie może rozstrzygać właściciel akademii lub trener.
§3
Wszelkie uwagi na temat pracy trenerów i funkcjonowania akademii, należy zgłaszać do właściciela akademii do którego
kontakt jest podany na stronie mlodyorlik.pl
§4
Zasady udziału w obozach letnich lub obozach stacjonarnych znajdują się w osobnych regulaminach.

Akademia Piłkarska Młody Orlik

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zapoznałem z regulaminem moje dziecko.

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
(data, miejscowość)
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