FORM U L A RZ ZGŁOS ZENIOWY – FUTURE I S N O W

IMIĘ I N A ZWISKO UCZESTNIKA

DATA U R ODZENIA ( DD/MM/RR)

IMIĘ I N A ZWISKO OPIEKUNA

NUME R T ELEFONU OPIEKUNA

ADRE S Z AMIESZKAN IA

ADRE S E - M AIL OPIEKUNA

NAZW A I ADRES SZ KOŁY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych dziecka wyżeȷ̇ podanych przez Organizatora
zajęć w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi w postaci zajęć piłkarskich, organizacji wyjazdów szkoleniowych oraz na zawody
sportowe, prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 101, poz. 926).

ADRE S Z AMIESZKAN IA

CZYT E L N Y PODPIS OPIEKUNA

Niniejszym potwierdzam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do
uczestnictwa w
zajęciach fizycznych.
Oświadczam, że posiada niezbędne orzeczenia lekarskie uprawniające je do
uczestnictwa w zajęciach
sportowych.

INFO R M A CJA O BRA KU PRZECIWWSKAZ A Ń D O T R E N I N G Ó W P I Ł K A R S K I C H

INFO R M A CJE O STA NIE ZDROWIA - UCZ U L E N I A

INFO R M A CJE O STA NIE ZDROWIA - KON T U Z J E

CZYT E L N Y PODPIS OPIEKUNA

INFO R M A CJE O STA NIE ZDROWIA - CHO R O B Y

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika (w formie foto/audio/video) na potrzeby bieżącej działalności UKS Future is Now
w tym działań promocyjno-marketingowych związanych z promocją stowarzyszenia.

ZGOD A N A WYKORZ YSTANIE WIZERUNK U

ORGA N I Z ATOR ZAJ ĘĆ

CZYT E L N Y PODPIS OPIEKUNA

CZYT E L N Y PODPIS OPIEKUNA

DEKLARACJA UCZESTNIKA – UKS FUTURE IS NOW
Niniejsza deklaracja Złożona w dniu ………………………… przez …………………………………….…….…….................…...............…..,
(zwany dalej Opiekunem), który jest Opiekunem ……………………………………….......................................................................
(zwanego Podopiecznym). Po jej przyjęciu przez Organizatora zajęć stanowi podstawę świadczenia usługi
pomiędzy stronami. Organizatorem zajęć jest UKS Future is Now, ul. Szkolna 18; 07-411 Rzekuń NIP 758 235
62 46 zwanym dalej „ Organizatorem zajęć"
1.Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich – Treningi z FiN
organizowanych przez Organizatora zajęć na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i regulaminie.
2. Oferta skierowana do Zawodników składa się z kilku różnych opcji do wyboru prezentowanych poniżej.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie futureisnow.pl
Zawodnicy przydzielani są do grup pod względem umiejętności oraz potrzeb zawodnika w danym momencie.
2.1 Opłata miesięczna (abonament) za Treningi w pakiecie "JUNIOR" od 1 do 12 zawodników wynosi 120 zł
brutto niezależnie od ilości obecności w danym miesiącu, płatnych z góry za dany miesiąc. Po wcześniejszym
zgłoszeniu nieobecności możliwość dołączenia do innej grupy w celu odrobienia zajęć. Każdy uczestnik zajęć
ma zagwarantowane minimum 4 treningi w miesiącu.
2.2 Opłata miesięczna (abonament) za Treningi w pakiecie "JUNIOR+" od 1 do 4 zawodników wynosi 240 zł
brutto, płatnych z góry za dany miesiąc, niezależnie od ilości obecności w danym miesiącu. Po wcześniejszym
zgłoszeniu nieobecności możliwość dołączenia do innej grupy w celu odrobienia zajęć. Każdy uczestnik zajęć
ma zagwarantowane minimum 4 treningi w miesiącu.
2.3 Opłata miesięczna (abonament) za Treningi w pakiecie "SENIOR" - 1 trener i 1 zawodnik wynosi 480 zł
brutto, płatnych z góry za dany miesiąc. Każdy uczestnik zajęć ma zagwarantowane minimum 4 treningi.
2.4 Opłata jednorazowa za JEDNODNIOWY CAMP PIŁKARSKI wynosi 240 zł brutto, płatnych z góry przed
rozpoczęciem zgrupowania. Każdy uczestnik campu ma zagwarantowane 8 jednostek o różnej tematyce.
2.5 Opłata jednorazowa za ANALIZĘ MECZU ZAWODNIKA wynosi 120 zł brutto, płatnych z góry. Analiza dzieli
się na dwie części - obecność na spotkaniu z jednoczesnym nagraniem oraz spotkanie i omówienie go w
kolejnych dniach z zawodnikiem.
3. Zawodnicy przydzielani są do grup pod względem umiejętności, warunków fizycznych oraz potrzeb
zawodnika w danym momencie. Każdy uczestnik zajęć ma zagwarantowane minimum 4 treningi w miesiącu.
4. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każ̇dego miesiąca na konto Organizatora zajęć:
Rachunek Bankowy - BGŻ BNP Paribas S.A. 39 2030 0045 1110 0000 0401 7240
- w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
5. Organizator zajęć może dowolnie modyfikować zasady naliczania opłat, w tym zwolnić z opłaty całkowicie
lub ją zredukować jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem zajęć przyczyn nieobecności.
6. W przypadku braku wpłaty ze strony Opiekuna, Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do przesłania
informacji monitujących.
7. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, który stanowi integralną
część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń.́ Organizator zajęć zobowiązuje się powiadomić
Opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu na piśmie.
8. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun
zobowiązuje się powiadomić Organizatora zajęć o każdej zmianie informacji zawartych w formularzu.
9. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach w UKS Future is Now.
10. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji UKS Future is
Now oraz podmiotów współpracujących.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Opiekuna i Organizatora zajęć.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – UKS FUTURE IS NOW
1.Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:́
- Organizator zajęć – UKS Future is Now,
- Podopieczny – dziecko w wieku do 18 lat, którego Opiekun deklaruje chęć udziału w treningu,
- Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu Podopiecznego,
- Abonament – opłata miesięczna za usługę,
- Strony – Organizator zajęć, Podopieczny, Opiekun,
- Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Organizatora
zajęć, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.
3. Podstawą świadczenia zajęć stanowi przyjęta przez Organizatora Deklaracja złożona przez Opiekuna .
4. Organizator zajęć prowadzi zajęcia przy pomocy trenerów posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje.
5. Organizatora zajęć zobowiązuje się do prowadzenia treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa
częstotliwością i w wybranej przez Opiekuna formule dochowując przy tym należytej staranności.
6. Czas trwania jednostki treningowej to 75-120 minut w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.
7. Organizator zajęć zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów.
8. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć (informacja SMS lub telefon)
9. Organizator zajęć zobowiązuje się do przeprowadzenia 4 lub 5 treningów techniki w miesiącu. W przypadku
odwołania jednostki przez organizatora zajęcia zostają ustalone w innym terminie lub abonament
zostaje pomniejszony o kwotę danych zajęć.
10. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach Opiekun reguluje pełną kwotę abonamentu. Po stronie
Opiekuna stoi obowiązek ustalenia terminu zajęć w celu odrobienia nieobecności. Po upływie dwóch
miesięcy od daty nieobecności możliwość odrobienia zajęć przepada.
11. W okresie wakacji zajęcia piłkarskie nie odbywają się, a Opiekunowie zajęć nie ponoszą opłat. W czasie ferii
zimowych oraz w okresach świątecznych koszt zajęć jest określany stosunkowo do zrealizowanych jednostek.
12. Za indywidualne ubezpieczenie uczestnika podczas zajęć oraz ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia jak i
po nich odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo uczestnicy zajęć zabezpieczeni są z
tytułu Ubezpieczenia Trenera–ubezpieczenie obowiązuje tylko w czasie zajęć piłkarskich w UKS Future is Now.
13. Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja
obowiązuje na koniec miesiąca, w którym została złożona i tylko do tego okresu Opiekun wnosi opłaty.
14.W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Uczestnictwo w zajęciach upoważnia do 40% rabatu na produkty naszego Partnera marki ZINA. Zamówień
dokonujemy za pośrednictwem Organizatora zajęć. Rabat obowiązuje zarówno dla Uczestników oraz ich
rodzin. W przypadku Uczestnika treningów wymaganym kolorem odzieży jest kolor czarny logo UKS Future is
Now marki ZINA. Katalogi z produktami znajdują się na stronie zina.pl lub na stronie futureisnow.pl. Wszystkich
informacji odnośnie zamówień udzieli Organizator zajęć.
15.1. Dodatkowe opłaty związane z zamówieniem akcesoriów treningowych Partnera to koszt wysyłki
produktów marki ZINA – 15zł/brutto, koszt logo i napisu z tyłu Future is Now na koszulce - 15zł/brutto (logo
wymagane tylko na odzieży treningowej Podopiecznego).
16. Dodatkowo dla zainteresowanych Podopiecznych cyklicznie prowadzone będą zajęcia Treningu
Mentalnego. Zajęcia poruszać będą tematy związane z rozwojem młodego zawodnika. Informacje o
spotkaniach otrzymywać będzie każdy Opiekun poprzez wiadomość SMS – zajęcia prowadzone bezpłatnie.
17. Obowiązki opiekuna: cotygodniowa informacja o planie zajęć podopiecznego (szkoła, treningi, mecze,
zajęcia pozalekcyjne), przyjazd podopiecznego co najmniej 10min. przed zajęciami, odpowiedni ubiór
podopiecznego na treningu, zapewnienie wody lub ciepłego napoju w zależności od pogody.
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PODPIS ORGANIZATORA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………........................................ jako rodzic/prawny
opiekun oświadczam, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. aw zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(nazwisko i imię dziecka): ..............................................……………………………………………………………………………………….. oraz
moich,wskazanych w deklaracji zgłoszeniowej Organizatorowi zajęć oraz w zakresie wskazanym w niniejszym
dokumencie, a w szczególności: imion i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego
lub innego podanego numeru dowodu tożsamości, wizerunku dziecka, podanych informacji dotyczących stanu
zdrowia dziecka w zakresie przeciwwskazań do udziału w treningach lub imprezach sportowych, przebytych
kontuzjach lub uczuleniach, przebiegu dotychczasowego szkolenia sportowego dziecka.
Zgoda powyższa obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem dziecka w
treningach i zajęciach sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Future is Now zgodnie ze
złożoną deklaracją uczestnictwa, ewentualnym uczestnictwem dziecka w zawodach sportowych,
organizowanych formach rekreacji i wypoczynku, w tym wyjazdów, obozów, kolonii i półkolonii, ewentualnym
wykorzystaniem wizerunku dziecka w przygotowywanych publikacjach, w tym materiałach drukowanych,
prasowych, publikacjach na stronie internetowej i profilu facebook.com w tym w formie zdjęć lub filmów
dokumentujących wydarzenie ze wskazaniem danych osobowych.
Oświadczam ponadto, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zostałam/zostałem
poinformowany, że:
1. Administratorem danych osobowych moich oraz dziecka jest Uczniowski Klub Sportowy Future is Now
2. Dane osobowe moje i dziecka przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem dziecka w
treningach i zajęciach sportowych organizowanych przez Organizatora zajęć wskazanego w pkt. 1,
ewentualnym wykorzystaniem wizerunku dziecka w przygotowywanych publikacjach, w tym materiałach
drukowanych, prasowych, publikacjach na stronie internetowej i profilu facebook.com w tym w formie zdjęć
lub filmów dokumentujących wydarzenie ze wskazaniem danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych moich i dziecka jest art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust.
1 lit. - tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Odbiorcami danych osobowych moich lub dziecka mogą być:
a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora zajęć, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w
związku z wykonywanymi przez te osoby obowiązkami dotyczącymi realizacji celów wskazanych w pkt.2
niniejszej informacji;
b. podmioty, instytucje i osoby uczestniczące w organizacji aktywności wskazanych w pkt.2 niniejszej
informacji, w tym organizatorom imprez lub rozgrywek, podmioty na terenie których odbywają się aktywności
wskazane w pkt.2 niniejszej informacji, podmioty przygotowujące dokumentację na potrzeby tych aktywności,
podmioty którym zlecane mogą być działania związane z marketingiem, podmioty zrzeszające kluby sportowe
lub zawodników, służby porządkowe i medyczne, ubezpieczyciele, sędziowie;
c. podmioty, instytucje i osoby uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w związku z organizacją aktywności wskazanych w pkt.2 niniejszej
informacji;

d. podmioty przygotowujące dokumentację zdjęciową, filmową oraz publikacje z aktywnościami, o których
mowa w pkt.2;
e, podmioty przetwarzające dane, którym zlecone zostaną czynności przetwarzania danych;
f. podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Organizatora zajęć oraz
podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
5. Dane osobowe moje oraz dziecka będą przechowywane w okresie realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, zaś po zrealizowaniu tego celu, dla którego zostały zebrane będą usunięte o ile konieczność ich
dalszego przetwarzania lub przechowywania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, regulacji instytucji
lub organizacji zrzeszających kluby sportowe lub zawodników oraz organizatorów imprez sportowych,
podejmowanych działań związanych z marketingiem, dochodzenia ewentualnych roszczeń, w
tym
ubezpieczeniowych.
6. Zostałam/Zostałem ponadto poinformowany, iż:
a. na podstawie art. 15 RODO posiadam prawo dostępu do danych osobowych moich lub dziecka;
b. na podstawie art. 16 RODO posiadam prawo do żądania sprostowania danych osobowych moich lub
dziecka, które są nieprawdziwe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym,
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c. na podstawie art. 17 RODO posiadam prawo do żądania usunięcia danych osobowych moich lub dziecka, z
wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.17 ust.3 RODO;
d. na podstawie art.18 RODO posiadam prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
moich lub dziecka osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. gdy
następuje to w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
e. mam prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres Administratora; cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
f. Podanie danych osobowych moich i dziecka jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, cofnięcie zgody na ich
przetwarzanie, żądanie usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania może uniemożliwić
uczestnictwo dziecka w aktywnościach wskazanych w pkt.2 niniejszej informacji;
g. przysługuje mi prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art.20 RODO;
h. na podstawie art.21 ust.1 RODO posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych moich lub dziecka;
i. dane osobowe moje lub dziecka nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Zostałam/Zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących moich lub dziecka
narusza przepisy RODO;
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