
 

                                                             
 
Dziecięcy Klub Sportowy dla Dzieci i Młodzieży 43 300 Bielsko Biała, ul Srebrna 2d, www.paluchsport.pl                                                                              
  

Deklaracja członkowska- sezon 2019/2020 

Dane Zawodnika/Dziecka 

Imię i Nazwisko:  

Data Urodzenia:  

Adres:  

Dane rodzica/opiekuna 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Tel:  

e-mail:  

Grupa : PRZEDSZKOLE SPORTOWE, DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY, GRUPA SPORT 

( należy zaznaczyć grupę do której zapisujemy dziecko ) 

Niniejszym, zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sportowo rekreacyjnych. 

Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia dziecka nie budzi zastrzeżeń i nie ma przeciwwskazań do 

uprawiania sportu. 

 

Bielsko Biała dnia: 

 

Podpis rodzica/ opiekuna _____________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 



 UMOWA 

 

 

zawarta w dniu _________   w _____________________ pomiędzy: 

Paluchsport - Piotr Paluch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KluSportowo-

Rekreacyjna PALUCHSPORT, 43-300 Bielsko Biała ul. Srebrna 2 D, zwaną dalej: „Klubem 

Sportowym”,  

a 

Rodzicem, Panią/Panem ________________________________________, zamieszkałą/ym w 

_____________ przy ulicy ______________, zgłaszającym udział dziecka _________________ (dalej: 

Uczestnik) w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, zwanym dalej: „Rodzicem”, zwanymi łącznie w dalszej 

części niniejszej Umowy „Stronami”. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

Na podstawie niniejszej Umowy KS Paluchsport, zobowiązuje do organizacji zajęć sportowo-

rekreacyjnych, zgodnie z ofertą/regulaminem stanowiącym załącznik do umowy, oraz do szkolenia 

Uczestnika w ramach zajęć, natomiast Rodzic zobowiązuje się do zapłaty z tego tytułu na rzecz Agencji 

wynagrodzenia w wysokości określonej w § 4 punkt 1 niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki Klubu 

 

1. Agencja zobowiązuje się do przygotowywania oraz przeprowadzania zajęć w sposób profesjonalny, 

z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności 

gospodarczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Harmonogram oraz rodzaj zajęć, w których będzie brał udział Uczestnik określa regulamin „Klubu”. 

Informacja o zajęciach zawarta jest w zakładce PLAN TRENINGÓW  na oficjalnej stronie klubu jaką 

jest www.paluchsport.pl  

3. Agencja oświadcza, że posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz infrastrukturę niezbędną 

do należytej realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Odpowiedzialność Agencji 

 

1.Agencja ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania niniejszej Umowy, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest spowodowane wyłącznie: 

a) działaniem lub zaniechaniem Rodzica lub Uczestnika, 

b) działaniem siły wyższej. 

2. Agencja zobowiązuje się do zorganizowania transportu dziecka „na” oraz „z” zajęć które odbywają się 

w dni robocze oraz weekendy. Transport dzieci wykonywany jest osobowym Busem,  posiadającym 

homologacje do transportu osób. 

 

 



 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu uczestnictwa Uczestnika w zajęciach Rodzic zapłaci na rzecz Agencji wynagrodzenie w 

wysokości 1 dziecko – 550 zł/rodzeństwo 1000 zł/3 dzieci 1250 zł 

2. Zapłata wynagrodzenia powinna następować z góry przelewem na rachunek bankowy Klubu 

prowadzony przez ING w Bielsku-Białej o numerze 05 1050 1070 1000 0092 3041 1770 w terminie 

do dziesiątego (10) dnia każdego miesiąca. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, nie podlega zwrotowi ani 

też zmniejszeniu, w przypadku nieobecność Uczestnika na zajęciach !!! .  

 

§ 5 

Obowiązywanie Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od ………….. do 25 czerwca 2020.. Każda ze Stron jest 

uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy przed upływem okresu oznaczonego w punkcie 1 

niniejszego paragrafu za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Agencja jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

gdy Rodzic w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności gdy Rodzic nie reguluje w 

terminach płatności wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica 

do zaprzestania naruszeń. 

3. Rodzic jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

gdy Agencja w sposób rażący narusza jej postanowienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Agencji 

do zaprzestania naruszeń. 

 

    § 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:  

• Załącznik nr 1 – Regulamin/Oferta Klubu 

• Załącznik nr 3 – Deklaracja członkowska 

• RODO 

2. Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią Umowy oraz załącznikami i akceptują jej treść bez 

zastrzeżeń.  

3. Tytuły paragrafów użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości Umowy i nie mają wpływu na 

interpretację treści Umowy.  

4. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku z 

postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez 

negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy 

nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd miejsca 

zamieszkania Rodzica.  

 



5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, 

nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa 

na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia 

nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące 

w chwili podpisania niniejszej Umowy.  

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

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

8. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym (1) dla każdej ze Stron. 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Rodzic      KS Paluchsport 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin  
 
 Informacje podstawowe  
 
 
1. Agencja PaluchSport zwana inaczej Klubem Sportowym, działa na zasadzie prywatnej działalności 
gospodarczej (stosowny wpis do ewidencji  o działalności gospodarczej) i nie jest stowarzyszeniem 
sportowym w myśl ustawy o kulturze  fizycznej i stowarzyszeniach sportowych. 
 
2. Zajęcia sportowe dla dzieci, prowadzone są minimum 3 razy w tygodniu, za wyjątkiem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy. Zajęcia prowadzone są począwszy od 6 września aż do 25 czerwca 
następnego roku. 
 
3. Zajęcia prowadzone przez „PALUCHSPORT”, ukierunkowane są na zdrowy i harmonijny rozwój dzieci 
po przez sport i edukacje po przez sport. Dyscyplinami wiodącymi są narciarstwo alpejskie, snowboard, 
zajęcia rowerowe i pływanie.  
 
4. Zajęcia sportowe, prowadzone są na terenie Bielska Białej i okolic ( Szczyrk, Ustroń Wisła, Istebna) 
 
 
5. Opieka merytoryczną nad klubem sprawuje Piotr Paluch – Trener Klasy Mistrzowskiej, właściciel firmy 
Paluch Sport. 
 
6. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel. 
 
7. Zajęcia sportowe prowadzone są w dwóch grupach wiekowych, których zasadniczym wyznacznikiem 
będą umiejętności i poziom sportowy. 
 
 
Bezpieczeństwo Dzieci  
 
8. Każde dziecko, uczestniczące w zajęciach sportowych, powinno posiadać strój sportowy dostosowany 
do specyfiki zajęć . 
 
9. Paluchsport zapewnia transport dzieci mikrobusem przystosowanym do przewozu pasażerów w taki 
sposób, że dziecko odbierane jest z miejsca zamieszkania a po zajęciach odwożone z powrotem.  
 
10. Rodzice zobowiązują się do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich potwierdzających 
zdolność dziecka do uprawiania sportu  
 
11.  Podczas treningów na śniegu/rowerowych, obowiązkowy kask. 
 
12.  Za prawidłowe i bezpieczne działanie sprzętu sportowego który używany jest w trakcie treningów ( 
rowery, narty, snowboard itp., odpowiedzialni są rodzice 
 
12.  Klub Paluchsport – posiada aktualne ubezpieczenie OC 
 
 Inne 
 
13. Oficjalną stroną  internetową klubu jest www.paluchsport.pl, na której to znajdują się wszystkie 
istotne informacje dotyczące działalności klubu, wyjazdów oraz program cotygodniowych zajęć . 
 
14. Wszelkie komunikaty dla rodziców, dotyczące treści zajęć, ewentualnych zmian itd., zamieszczane 
będą w zakładce „PLAN TRENINGÓW” na stronie www.paluchsport.pl, a przypadkach szczególnych 
dostarczane drogą mailową/sms 
. 
15. KS Paluchsport, nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt sportowy pozostawiony w siedzibie klubu – 
rowery, nart, kije narciarskie, kaski itp. 
 
16. Klub posiada, na swoim wyposażeniu, sprzęt sportowy ( narty, snowboardy, kaski, rowery itp. ), który 
w szczególnych przypadkach użycza swoim członkom bezpłatnie. 
 
17. Podpisanie deklaracji członkowskiej na sezon 2019/2020 jest równoznaczne z akceptacją wyżej 
wymienionego regulaminu. 
 
18. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania umowy. 

 

http://www.paluchsport.pl/
http://www.paluchsport.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 
 

Drodzy Państwo, 

Od 25 maja 2018 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 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) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej - RODO zmianie uległy 

wymagania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. 

W poniższej klauzuli chcielibyśmy w sposób przejrzysty i zrozumiały przekazać Państwu informacje jakie dane 

są przetwarzane przez klub, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz kto jest odpowiedzialny za ich 

bezpieczeństwo. 

1. Administrator. 
 

Administratorem Państwa danych jest: 

KS Paluchsport, 43-300 Bielsko Biała, ul. Srebrna 2d NIP 9371524311 

Jako administrator danych KS Paluchsport jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w 

sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzielona zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego 

założenia klub podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były bezpieczne. 

W sprawach  dotyczących  Państwa  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się z 

administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@paluchsport.pl 

2. Cel przetwarzania danych. 

KS Paluchsport przetwarza dane osobowe w celach: 

 

- statutowych 

- wypełniania obowiązków prawnych 
 

- realizacji umów zawartych z partnerami klubu 

- promocyjnych i informacyjnych 
 

- w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie 

3. Jaki dane są przetwarzane przez klub. 

Przyjęliśmy zasadę minimalizowania przetwarzanych danych, tzn. że nie przetwarzamy danych, które są nam 

zbędne do prowadzenia działalności klubu i pracy na rzecz jego członków. 

Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji 

członkowskiej tj.: 

 

- imię i nazwisko 

- data i miejsce urodzenia 
 

- dane adresowe 

- dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu 

mailto:biuro@karate.pruszkow.pl


Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków     i 

zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii 

analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz 

wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. 

Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania      i 

zachowania członkostwa w klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia 

jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w KS Paluchsport 

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 

ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy możemy wymagać innych 

niezbędnych danych. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest art.6 ust. 1a RODO. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest 

osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne klubu 

podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1c RODO. 

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu klubu lub osoby trzeciej 

oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają 

interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1f 

RODO 

5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być 

przekazywane: 

- organom administracji państwowej i samorządowej 
 

- podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej 

w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

 

- organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym 

- podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne 
 

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. Jak długo przetwarzane są dane. 

Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 2, a po tym okresie, przez czasy wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Dane będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywania. 

W razie zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie. 
 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 



8. Prawo sprzeciwu (art.21 RODO) 
 

Sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie 

uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym wypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa 

danych na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania 

danych nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenie, dochodzenia i 

obrony roszczeń. 

9. Prawo do informacji (art.15 RODO) 
 

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o tym jakie kategorie danych przetwarzamy oraz 

w jakich celach to robimy. Mogą Państwo żądać o Administratora bezpłatnej kopii swoich danych. 

10. Prawo do sprostowania (art.16 RODO) 

W przypadku gdy Państwa dane są nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe przysługuje Państwu 

prawo dokonania sprostowania i korekty danych. 

 

11. Prawo do usunięcia danych (art.17 RODO) 

To tzw. prawo bycia zapomnianym przysługuje Państwu gdy: 

- dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
 

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

- jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą a zgoda ta została cofnięta 

i nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej przetwarzanie danych 

- jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem 
 

- dane muszą być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

12. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO) 
 

To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji kwestionowania poprawności przetwarzanych danych, 

przetwarzania niezgodnego z prawem, odmowy przez Państwa usunięcia danych, a w zamian ich ograniczenia, gdy 

cel przetwarzania przestaje istnieć lub gdy złożyliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z 

art.21 ust.1 a nie ustalono jeszcze czy uprawniony interes klubu przewyższa Państwa interesy. 

13. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
 

Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych w powszechnie stosowanej formie do innej jednostki. 

14. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania 

Państwa danych doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania tychże danych. 

15. Prawo cofnięcia zgody (art. 7.3 RODO) 
 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przysługuje Państwu uprawnienie 

do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na 

przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody. 

 
 
 
 


