
 
 
 
 

Nowy Sącz, dnia _______________________ 

 

 

Umowa dotycząca szkolenia w Fundacji „Akademia Sandecja” 

 

Zawarta pomiędzy: 

 

Imię:______________________________________ Nazwisko: __________________________________  

oraz  

Imię:______________________________________ Nazwisko: __________________________________ 

 

Adres: ____________________________________ ______________________________________________ 

 

Telefon:_____________________________ i/lub e-mail:____________________________________ 

 

zwanym dalej „Opiekunem”, 

 

występującym w imieniu małoletniego: 

 

Imię:______________________________________ Nazwisko:___________________________ 

 

Adres:_____________________________________ 

 

Telefon:_____________________________ i/lub e-mail:____________________________________ (jeśli dotyczy) 

 

PESEL:_______________________________  

 

Data ur.:__________________________________ Miejsce ur.:__________________________ 

zwanego dalej „Zawodnikiem” 

 

a 

 

Fundacją „Akademia Sandecja” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 

Nowy Sącz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 

0000869347, NIP: 7343588841, REGON: 387535741, reprezentowaną przez: 

Dawida Ogórka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Akademią Sandecja” 

§ 1  

Na wniosek Opiekuna Akademia Sandecja: 

1) przyjmuje Zawodnika w poczet zawodników sekcji piłki nożnej prowadzonego przez 

siebie Klubu Sportowego; 

2) umożliwia Zawodnikowi uczestniczenie w organizowanych przez siebie zajęciach 

treningowych, obozach szkoleniowych i rozgrywkach sportowych. 



 

§ 2 

1. Zasady przynależności do Akademii Sandecja, prawa i obowiązki Zawodnika i Opiekuna, w 

tym obowiązek uiszczania i wysokość opłat, uregulowane zostały w Regulaminie Akademii 

Piłkarskiej „Akademia Sandecja” (dalej jako „Regulamin”). 

2. Przez złożenie podpisu na niniejszej Umowie Opiekun oświadcza, że zapoznał się 

Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia. 

3. Zmiana Regulaminu jest możliwa za uprzednim dwumiesięcznym powiadomieniem i nie 

stanowi zmiany niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji nowej treści 

Regulaminu, niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana na zasadach przewidzianych w 

Regulaminie. 

 

§ 3 

Opiekun oświadcza, że nie są mu znane żadne dolegliwości zdrowotne Zawodnika stanowiące 

dla niego przeciwwskazanie do brania udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię. 

W przypadku wystąpienia takich dolegliwości Opiekun zobowiązany jest natychmiastowo 

poinformować Akademię Sandecja o tym fakcie. 

 

§ 4 

1. Przez złożenie podpisu na niniejszej Umowie Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych swojego podopiecznego jako Zawodnika obejmujących 

informacje o stanie zdrowia Zawodnika, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w Akademii oraz związane z zapewnieniem Zawodnikowi stosownej opieki podczas zajęć i 

udzieleniem pierwszej pomocy w razie konieczności (w tym np. informacje o posiadanych 

przez Zawodnika chorobach, schorzeniach, alergiach itp.), które to dane przetwarzane 

będą przez Akademię Sandecja w celu zapewnienia Zawodnikowi ochrony zdrowia i życia 

oraz stosownej opieki podczas zajęć, w tym udzielenia właściwej pierwszej pomocy w 

razie konieczności. 

2. Przez złożenie podpisu na niniejszej Umowie Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Akademię Sandecja wizerunku 

swojego podopiecznego jako Zawodnika utrwalonego na zdjęciach, filmach, bądź 

nagraniach przekazanych Akademii lub wykonanych przez pracowników, przedstawicieli i 

inne osoby upoważnione przez Akademię w związku z zajęciami szkoleniowymi, w tym 

również w trakcie rozgrywek, z zastrzeżeniem, że Akademia nie może wykorzystać 

wizerunku Zawodnika w sposób, który naruszyłby jego dobre imię. Ponadto Opiekun 

oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Akademię Sandecja danych 

osobowych swojego podopiecznego jako Zawodnika w postaci imienia, nazwiska, daty i 

miejsca urodzenia, wizerunku oraz informacji o jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych 

w związku z prowadzoną przez Akademię działalnością szkoleniową, dla celów 

związanych z realizacją zadań Akademii, w tym przede wszystkim dla celów 

informacyjnych o formach i zakresie działalności prowadzonej przez Akademię oraz w 

celu promocji, marketingu i reklamy działań Akademii i jej podopiecznych.  Powyższe 

zgody obejmują zezwolenie na publikację wizerunku Zawodnika w całości lub we 

fragmentach na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na materiałach 

promocyjnych i informacyjnych (bilbordach, kalendarzach, ulotkach, folderach, etc.), w 

tym zarówno w formie elektronicznej, jak drukowanej, na stronie internetowej Fundacji 

„Akademia Sandecja” oraz na jej profilach w serwisach społecznościowych, w artykułach 



prasowych, itp. Powyższe zgody udzielone zostają na czas trwania niniejszej Umowy, bez 

ograniczeń terytorialnych.  

3. Opiekun oświadcza, iż wyraża / nie wyraża zgody (niepotrzebne skreślić), aby na podany 

przez Opiekuna numer telefonu i/lub adres e-mail bezpośrednio Opiekuna i/lub swojego 

podopiecznego jako Zawodnika w przyszłości przesyłane były informacje i materiały 

marketingowe/handlowe o świadczonych przez Akademię usługach, ofertach, promocjach 

itp. 

4. Przez złożenie podpisu na niniejszej Umowie Opiekun oświadcza ponadto, że przyjmuje do 

wiadomości, że wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad 

przetwarzania danych osobowych Zawodników i ich Opiekunów przekazanych w związku 

z zawarciem niniejszej Umowy i z uczestnictwem w „Akademii Sandecja” zostały zawarte 

w Klauzuli informacyjnej umieszczonej w treści Regulaminu Akademii Piłkarskiej 

„Akademia Sandecja” w paragrafie pn. „Dane osobowe”, a ponadto, że zapoznał się z treścią 

tej Klauzuli i w pełni przyjmuje do wiadomości treści w niej zawarte.  

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Deklaracja Gry Amatora. 

 

 

 

Akademia Sandecja         Opiekun 

 

 

 

 

__________________________________      _______________________________ 


