Regulamin z dnia 16.08.2021 roku w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.09.2021 roku.

REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH
PRZEZ KLUB SPORTOWY ARPS FERAJNA
§1
Wyjaśnienie pojęć
Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu lub Umowy użyto wskazanego poniżej słowa pisanego z dużej
litery, słowu temu nadaje się znaczenie zgodne z poniższym:
I.

II.

Deklaracja Gry Amatora – dokument, opracowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej,
umożliwiający uczestnictwo Zawodnika z rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej. Dokument podpisywany jest na okres od 1 lipca do 30 czerwca roku
następnego i stanowi zobowiązanie do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu
rozgrywkowego.
Harmonogram – oznacza terminarz Zajęć ustalany przez Organizatora.

III.

Koordynator – osoba reprezentująca Organizatora w sprawach związanych z bieżącym
prowadzeniem Zajęć i Rozgrywek oraz w innych wyraźnie wskazanych w Regulaminie,
a także odpowiedzialna za przeprowadzanie zmian przynależności klubowej Zawodników.

IV.

Lista Zawodników – lista osób (Zawodników), które biorą udział w Zajęciach.

V.

Obiekt sportowy – obiekt sportowy wskazany przez Organizatora w Harmonogramie
lub w korespondencji do Opiekuna.

VI.

Opiekun – opiekun prawny (rodzic bądź inna osoba i/lub osoby będące opiekunem na podstawie
innego tytułu prawnego) Zawodnika.

VII.

Opłata wpisowa – kwota, jaką zobowiązani są zapłacić Opiekunowie, w związku z zawarciem
Umowy, która pokrywa koszty organizacyjne, w tym związane z zapewnieniem Zawodnikowi
zestawu odzieży treningowej.

VIII.

Abonament – miesięczna kwota, którą zobowiązani są płacić Opiekunowie Organizatorowi,
gdy zapisali Zawodnika na zajęcia. Płatności odbywają się miesięcznie.

IX.

Opłata za Rozgrywki – oznacza miesięczną opłatę związaną z udziałem Zawodnika
w Rozgrywkach.

X.

Opłata za Trening Indywidualny – oznacza opłatę związaną z udziałem Zawodnika w Treningu
o charakterze indywidualnym.

XI.

Organizator – oznacza Klub Sportowy ARPS Ferajna z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Objazdowej 3, 03-771 Warszawa, wpisany do ewidencji klubów sportowych, prowadzony przez
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy numer wpisu: 331 NIP:
5272751154 REGON: 363033248

XII.

Regulamin – oznacza niniejszy zbiór zasad i zaleceń, zwany dalej regulaminem zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Organizatora, dostępny w siedzibie Organizatora
i na jego stronie internetowej, stanowiący integralny załącznik do Umowy.

XIII.

Rocznik – oznacza grupę Zawodników ustaloną według kryterium wieku.

XIV.

Rozgrywki – oznaczają szeroko pojęte mistrzostwa, turnieje krajowe i międzynarodowe, ligi
piłkarskie amatorskie i profesjonalne, organizowane przez Organizatora albo przez odpowiedni
związek sportowy oraz podobne organizacje.

XV.

Sezon – okres, w którym prowadzone są Zajęcia.

XVI.
XVII.

Strona WWW Organizatora – witryna internetowa, prowadzona przez Organizatora, znajdująca
się pod adresem akademiaferajna.pl
Trener – osoba, prowadząca Zajęcia lub drużynę podczas Rozgrywek.

XVIII.

Trening Indywidulny – zajęcia dodatkowe dla Zawodnika, niewynikające z podstawowego
Harmonogramu, zlecane na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia dodatkowo
przez Opiekuna.

XIX.

Umowa – oznacza umowę pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której przedmiotem są
warunki udziału Zawodnika w Zajęciach i Rozgrywkach, a do której Regulamin stanowi
załącznik.

XX.

Zajęcia – oznaczają szeroko pojęte zajęcia sportowe, w tym piłkarskie, organizowane
przez Organizatora, na zasadach i warunkach określonych Umową. Zajęcia odbywają się
na boiskach, salach sportowych i salach lekcyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

XXI.

Zajęcia Próbne – jednorazowe bezpłatne zajęcia pokazowe, w których uczestniczy dziecko
wraz z Opiekunem zorganizowane przez Organizatora.

XXII.

Zawodnik – oznacza dziecko (osobę niepełnoletnią) w wieku od 3 do 14 lat, zgłoszone
przez swojego Opiekuna i biorące udział w Zajęciach i Rozgrywkach, na podstawie Umowy.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat lub powyżej 14 lat mogą być Zawodnikiem i uczestniczyć
w Zajęciach po wyrażeniu zgody przez Organizatora.

XXIII.

Zawodnicy – inne osoby biorące udział w Zajęciach, na zasadach i warunkach jak Zawodnik.
§2
Zajęcia

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie Zajęć odpowiada Organizator. Zajęcia są prowadzone
przez Trenerów.
2. W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy oraz dzieci uczestniczące w Zajęciach
Próbnych.
3. Zajęcia odbywają się cyklicznie, zgodnie z Harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
W zależności od Rocznika, zajęcia odbywają się od jednego do czterech razy w tygodniu. W niedziele
i święta w rozumieniu przepisów o dniach wolnych od pracy, zajęcia nie odbywają się, za wyjątkiem
imprez okolicznościowych. Zajęcia, których cykliczny termin przypadałby w święto, nie podlegają
odpracowaniu w innym terminie ani przesunięciu na inny dzień, nie przysługuje za nie przedłużenie
Zajęć odbywających się w innym dniu.
4. Ustalenie Harmonogramu, o którym mowa w ustępie powyższym, należy do Organizatora.
Udostępnienie harmonogramu następuje za pośrednictwem e-maila na adres wskazany
przez Opiekuna w Umowie lub na Stronie WWW Organizatora.
5. Organizator ustala Harmonogram na sezon (okres od 1 września do 30 czerwca następnego roku)
przed jego rozpoczęciem. Harmonogram w trakcie sezonu może ulec zmianie, o czym Opiekun
zostanie poinformowany przez Organizatora w sposób określony w § 15 ust 5.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, w razie zaistnienia okoliczności
niezależnych od niego. W przypadku odwołania Zajęć, Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia
innego terminu Zajęć, lub zwrotu odpowiedniej kwoty za nieodbyte zajęcia.
7. W lipcu i sierpniu Zajęcia nie odbywają się.
8. O terminie i miejscu Treningów Indywidualnych Opiekun każdorazowo zostanie poinformowany
za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Zajęcia mają na celu m.in. doskonalenie uzdolnień sportowych, sprawności fizycznej i mentalnej
Zawodnika, oraz jego angażowania do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, dbałość
o prawidłowy rozwój psychofizyczny Zawodnika.
10. Zajęcia odbywają się na boiskach, salach sportowych i salach lekcyjnych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

§3
Wartości i zasady
1. Każdy Zawodnik i Opiekun będzie pilnować terminowości i nie będzie spóźniać się na Zajęcia.
W przypadku spóźnienia Zawodnika na Zajęcia Trener ma prawo odmówić Zawodnikowi
dopuszczenia do udziału w Zajęciach.
2. Zajęcia mają na celu rozwój dzieci i młodzieży poprzez wartości sportowe i wychowawcze włączając
w to rozwój kompetencji miękkich i zabawę poprzez sport.
3. Opiekunowie mają obowiązek nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć
poinformować Trenera o nieobecności Zawodnika na Zajęciach., w formie telefonicznej lub mailowej.
Aktualne adresy mailowe trenerów są udostępnione na Stronie Organizatora.
4. Organizator promuje, zachęca, jak również zwraca szczególną uwagę na to, że prawidłowe żywienie
jest podstawą rozwoju każdego Zawodnika.
5. Zawodnik szanuje barwy klubu, który reprezentuje.
6. Opiekunowie zobowiązują się podczas Rozgrywek do:
a) nieinstruowania, niedawania wskazówek lub niepodejmowania innych działań wywierających
dodatkową presję na Zawodników. Wytyczne zachowań zamieszczone są na Stronie WWW
organizatora;
b) wykazywania względem Zawodników cierpliwości i okazywania im szacunku wsparcia,
c) kulturalnego zachowania wobec Sędziów, Trenerów oraz Zawodników i kibiców innych drużyn
oraz pozostałych osób zaangażowanych w proces Rozrywek uczestników.
7. Podczas Zajęć lub Rozgrywek Opiekunowie nie mogą przebywać pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
8. W przypadku złamania zakazu określonego w pkt. 7 powyżej Organizator ma prawo zażądać
od Opiekuna lub osób mu bezpośrednio towarzyszących opuszczenia miejsca, w którym odbywa się
rywalizacja bądź są prowadzone Zajęcia.
§4
Opłaty

1. Terminy płatności opłat określa Regulamin. Cennik opłat za Zajęcia znajduje na Stronie WWW
Organizatora.

2. Uiszczenie Opłaty wpisowej jest warunkiem wpisania na Listę Zawodników.
3. Opłata wpisowa jest uiszczana w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy na rachunek bankowy w niej
wskazanej.

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku braku uiszczenia Opłaty wpisowej w terminie wskazanym w Umowie Organizator
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, wedle własnego uznania, nie ponosząc
żadnych negatywnych konsekwencji.

6. Abonament pobierany jest z góry za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, do 15-tego dnia danego
miesiąca. Nieobecność Zawodnika na Zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczania Opłaty
za Zajęcia. Za nieobecność nie przysługuje zwrot Opłaty za Zajęcia lub jej części.

7. Organizator może zmienić wysokość Opłaty za Zajęcia w każdym czasie, wedle własnego uznania.
O zmianie wysokości Opłaty za Zajęcia Organizator poinformuje na Stronie WWW oraz zawiadomi
Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej.

8. Opłata za Zajęcia w zmienionej wysokości obowiązuje od początku miesiąca następującego
po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu zawiadomienia.

9. W przypadku zmiany wysokości Opłaty za Zajęcia, Opiekun może w terminie 7 dni od daty
rozesłania zawiadomienia o zmianie wysokości Opłaty za Zajęcia wypowiedzieć Umowę,
ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca, za który obowiązuje dotychczasowa wysokość Opłaty
za Zajęcia.

10. W przypadku zaległości w Opłacie za Zajęcia przekraczającej 5 dni, Organizator może czasowo
zawiesić uczestnictwo Zawodnika w Zajęciach, wedle własnego uznania.

11. W przypadku zaległości w Opłacie za Zajęcia przekraczającej 30 dni i wezwaniu Opiekuna
do zapłaty, przesłanego na adres e-mail, podany w Umowie do korespondencji, Organizator
ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy
nie zwalnia Opiekuna z obowiązku uiszczenia Opłaty za Zajęcia, za każdy miesiąc, choćby niepełny,
w którym Zawodnik brał lub miał prawo brać udział w Zajęciach.

12. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do Rozgrywek jest uiszczenie Opłaty za Rozgrywki.
13. Opłaty za Rozgrywki są pobierane jedynie za okresy miesięczne, w trakcie których planowany jest
udział drużyny (grupy) Zawodnika w jednym z poniższych form Rozgrywek:
a) organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej,
b) prowadzonych w ramach innych turniejów oraz sparingów.

14. Opłata za Rozgrywki, będzie płatna do 15-tego dnia miesiąca, zgodnie z ust. 4 powyżej. O powstaniu
wymagalności Opłaty za Rozgrywki Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora
za pomocą informacji, przesłanej na adres e-mail Opiekuna, wskazany powyżej jako adres
do korespondencji.

15. Opłata za Rozgrywki może być różna w zależności od rocznika Zawodników. Do zmian Opłaty
za Rozgrywki stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy i Regulaminu dotyczące Opłaty
za Zajęcia. W przypadku zaległości w Opłacie za Rozgrywki, Organizator zastrzega możliwość
niedopuszczenia do Rozgrywek Zawodnika, którego dotyczy zaległość.

16. Warunkiem uczestnictwa Zawodnika w Treningu Indywidualnym jest wniesienie dodatkowej
Opłaty w wysokości i terminach wskazanych na stronie Organizatora i/lub zakomunikowanych
Opiekunowi za pomocą poczty elektronicznej lub zawartych w dodatkowych umowach
bądź zleceniach.
§5
Odzież
1. Zawodnik po uiszczeniu Opłaty Wpisowej otrzyma zestaw odzieży treningowej, szczegółowo
opisany na Stronie WWW Organizatora.
§6
Obowiązki Zawodników
1. Każdy Zawodnik jest zobowiązany posiadać we własnym zakresie polisę ubezpieczeniową.
W tym celu Opiekun zobowiązany jest do wykupienia na swój koszt dla Zawodnika polisę
ubezpieczeniową NNW obowiązującą na dany sezon, od następstw zdarzeń związanych
z uczestniczeniem przez Zawodnika w Zajęciach i Rozgrywkach na sumę ubezpieczenia nie mniej
niż 10.000 zł, obejmująca amatorskie uprawianie sportu.
2. Zawodnik i Opiekun jest bezwzględnie zobowiązany przestrzegać Regulaminu Korzystania
z Obiektów sportowych.
3. Zawodnik jest zobowiązany korzystać ze sprzętu Organizatora zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak również zgodnie ze wskazówkami bądź sugestiami Trenera bądź innych osób wchodzących
w skład ekipy szkoleniowej lub technicznej.

4. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Trenera, prowadzącego daną grupę.
5. Zajęcia, w zależności od Rocznika, trwają od 30 do 120 minut. Jednak w wyjątkowych sytuacjach
czas może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Każdorazowo decyzję taką podejmuje Trener
i/lub Koordynator bądź sam Organizator.
6. Opiekun powinien być obecny na widowni podczas Zajęć.
7. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne i niematerialne wyrządzone
przez Zawodnika tak Organizatorowi, jak innym Zawodnikom i opiekunom oraz osobom trzecim.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie.
9. Nadzór nad każdą grupą sprawuje co najmniej jeden Trener i/lub Psycholog, Pedagog lub Trener
Mentalny, który prowadzi Zajęcia według odpowiedniego programu treningowego dostosowanego
do poziomu grupy i wieku Zawodników. Zajęcia może współprowadzić stażysta, lub wolontariusz.
10. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na otwartym terenie, jak i w obiekcie zadaszonym.
11. Zawodnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń, rekomendacji,
a także sugestii Trenera. Opiekun zobowiązany jest bezwzględnie pouczyć Zawodnika,
o tym obowiązku i zobowiązuje się egzekwować go.
12. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego wyposażenia
oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przebiegu Zajęć.
13. Zajęcia rozpoczynają się od spotkania z Trenerem w szatni. Wejście Zawodnika na boisko piłkarskie
lub teren, na którym mają odbywać się Zajęcia, jest dozwolone wyłączenie wraz z Trenerem
bądź za jego wyraźną zgodą.
14. W przypadku, gdy Zawodnik nie stosuje się do poleceń Trenera, czym stwarza jakiekolwiek
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia własnego bądź innych Zawodników lub osób
trzecich, w szczególności poprzez agresywne zachowania, stosowanie wulgaryzmów, wandalizm,
lub inne tego typu działanie, Trener może podjąć decyzję o odsunięciu od Zajęć Zawodnika.
Z tego tytułu Opiekunowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
§8
Zdrowie Zawodnika
1. Opiekun jest zobowiązany na bieżąco, bez zbędnej zwłoki informować o stanie zdrowia Zawodnika.
W przypadku, gdy w ocenie Opiekuna stan zdrowia ma wpływ na możliwość uczestniczenia
w Zajęciach lub Rozgrywkach winien o tym poinformować Organizatora nie później
niż na 72 godziny przez rozpoczęciem się Zajęć lub Rozgrywek.
2. Opiekun przed przystąpieniem do Zajęć przez Zawodnika jest zobowiązany pisemnie
poinformować Organizatora o jego stanie zdrowia, w szczególności o wszelkich schorzeniach,
chorobach, przypadłościach, zaburzeniach i trudnościach rozwojowych, przebytych kontuzjach
i urazach, dolegliwościach, w tym przebytych operacjach i chorobach lub wskazanie innych
dolegliwości mogących stanowić realną przeszkodę w braniu udziału przez Zawodnika w Zajęciach.
Informacje te Opiekun jest zobowiązany aktualizować Organizatorowi. W przypadku
niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu,
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Zawodnika do Zajęć, z winy Opiekuna.
3. Organizator oświadcza, iż nie posiada wiedzy ani kwalifikacji medycznych w przedmiocie oceny
zdatności i możliwości Zawodnika do uczestniczenia w Zajęciach. Decyzję o dopuszczeniu
do udziału w Zajęciach każdorazowo zobowiązany jest podejmować Opiekun, a w przypadkach
wymagających szczególnej wiedzy medycznej, Opiekun po zasięgnięciu opinii odpowiedniego
lekarza specjalisty.

4. Organizator rekomenduje przeprowadzenie przez Opiekuna kompleksowych badań lekarskich
Zawodnika przez przystąpieniem do Zajęć w każdym Sezonie, w celu wyeliminowania
przeciwskazań do uczestnictwa w Zajęciach.
5. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Organizatora w przedmiocie możliwości uczestnictwa
w Zajęciach z przyczyn zdrowotnych, może on zażądać od Opiekuna przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego w przedmiocie udziału Zawodnika w Zajęciach, wydanego przez lekarza medycyny
sportowej lub lekarza specjalistę w zakresie schorzeń, których zaświadczenie dotyczy.
Zaświadczenia takiego Organizator może żądać co 6 miesięcy i/lub w razie zauważalnej zmiany
okoliczności.
6. W przypadku brania udziału przez Zawodnika w Rozgrywkach, w których wymagane jest
przedłożenie okresowych badań lekarskich, Opiekun zobowiązuje się we własnym zakresie i na swój
koszt przeprowadzić badania Zawodnika. O konieczności przeprowadzenia, badań, ich zakresie
i częstotliwości Organizator poinformuje Opiekuna ze stosownym wyprzedzeniem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne i następcze,
szkody na osobie, związane z uczestnictwem w Zajęciach pomimo nieodpowiedniego stanu zdrowia
Zawodnika, które nie są zawinione przez Organizatora. W szczególności Organizator nie jest
zobowiązany podejmować i inicjować działań zmierzających do oceny stanu zdrowia Zawodnika
przed Zajęciami.
§9
Nieobecność
1. W przypadku, gdy Zawodnik nie może uczestniczyć w Zajęciach z powodu choroby trwającej
powyżej 28 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub Opiekun zawiadomi Organizatora
o nieobecności Zawodnika na Zajęciach w okresie powyżej 28 dni, z wyprzedzeniem co najmniej
3 dni liczonej od daty planowanej nieobecności, Opiekun może złożyć wniosek o zawieszenie
uczestnictwa w Zajęciach przez Zawodnika. Wniosek taki wysyła na adres elektroniczny
Organizatora. Do wniosku Opiekun załącza zaświadczenie lekarskie o chorobie zawierające
zwolnienie z zajęć sportowych.
2. Rozpoznanie wniosku, o którym mowa powyżej, należy do uznania Organizatora.
3. W przypadku zawieszenia uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
oraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Opiekun będzie
uiszczać 50% Opłaty za zajęcia przez okres zawieszenia uczestnictwa w Zajęciach.
4. Wniosek o zawieszenie złożony przez Opiekuna podczas okresu wypowiedzenia umowy zawartej
pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem nie podlega rozpoznaniu.
5. Nieobecność Zawodnika na Zajęciach poza przypadkami określonymi w ust. 1-4 powyżej
nie stanowi podstawy do zmniejszenia Opłaty za Zajęcia.
§ 10
Zawieszenie zawodnika
1. Zawodnik może zostać zawieszony przez Organizatora w uczestnictwie w Zajęciach,
jeżeli Zawodnik i/lub jego Opiekun nie przestrzegają Regulaminu w zakresie dotyczącym Zajęć
bądź innych regulacji i zapisów zawartych w niniejszym dokumencie lub Umowie.
2. W przypadku pierwszego zawieszenia Zawodnika w Zajęciach w danym Sezonie Zawodnik
nie ma prawa uczestniczyć w Zajęciach przez jeden tydzień. Drugie zawieszenie Zawodnika
w Zajęciach w danym Sezonie powoduje brak prawa uczestnictwa w Zajęciach przez okres
dwóch tygodni.

3. W przypadku trzeciego zawieszenia Uczestnika w Zajęciach w Sezonie Organizator ma prawo
złożyć Opiekunowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego
terminu wypowiedzenia, zgodnie z § 4 niniejszej Umowy.
4. Zawodnik może zostać zawieszony przez Organizatora w uczestnictwie w Rozgrywkach
w przypadku, jeżeli Zawodnik i/lub jego Opiekun nie przestrzegają Regulaminu w zakresie
dotyczącym uczestnictwa w rozgrywkach.
5. Zawieszenie Zawodnika w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie nie skutkuje
obniżeniem Abonamentu w czasie zawieszenia.
§ 12
Dane osobowe
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Zawodnika oraz Opiekuna (zarówno wskazane
w Umowie, jak i pozyskane w trakcie realizacji Umowy) wyłącznie na potrzeby wykonywania
Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), jak również w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora,
w szczególności na potrzeby kontaktu z Zawodnikiem lub Opiekunem, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Obiektu sportowego bądź w celu prowadzenia działań informacyjnych,
a także promocyjnych Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ponadto, w innych przypadkach
Organizator może przetwarzać dane osobowe Zawodnika oraz Opiekuna na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści ewentualnej zgody.
2. Administratorem danych jest Organizator.
3. Powyższe dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Organizatorem
przy realizacji niniejszej Umowy, w szczególności trenerom. Podanie danych osobowych jest
warunkiem prawidłowego wykonywania Umowy i jest niezbędne do realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. Brak podania przez Opiekuna wymaganych
danych osobowych stanowi przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu, lub wykonywaniu
Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy,
tj. przez czas jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Organizatora.
4. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Zawodnik oraz Opiekun mają prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wycofania swojej zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie (o ile zgoda jest podstawą przetwarzania), przy czym wycofanie zgody
nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie uprzedniej zgody.
Ponadto, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 13
Prawa autorskie
1. W przypadku, gdy w wyniku jakichkolwiek czynności, podejmowanych przez Organizatora,
związanych z wykonywaniem Umowy, dojdzie do powstania utworu w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą jego wykonania, na Organizatora przechodzą
wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.
2. W przypadku przekazania przez Opiekuna Organizatorowi, utworu w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jaki powstał w związku z jakimikolwiek czynnościami
podejmowanymi przez Organizatora związanymi z wykonywaniem Umowy z chwilą przekazania
Organizatorowi tego utworu w jakiejkolwiek formie, umieszczenia go na stronie internetowej

Organizatora czy też profilu Organizatora w mediach społecznościowych na Organizatora
przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.
3. Przejście praw autorskich, opisanych w ust. 1 i 2, następuje, a w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką audiowizualną jak i wizualną, niezależnie
od standardu, systemu i formatu, a w szczególności na kasetach DAT, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, a także techniką
drukarską i poligraficzną,
2) wprowadzanie do obrotu,
3) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
realizacyjnych,
4) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu
danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
5) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym oraz uploading, downloading,
7) użyczenie,
8) najem, dzierżawę,
9) publiczne odtworzenie,
10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przy pomocy
jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formy przez stację
naziemną,
11) nadawanie za pośrednictwem satelity,
12) nadawanie w sieciach interaktywnych w tym webcasting oraz simulcasting,
13) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu
obrazu lub dźwięku,
14) wprowadzanie zmian, modyfikacji i artystycznych opracowań,
15) wystawienie,
16) wyświetlanie,
17) w celach promocyjnych i reklamowych, w tym za pośrednictwem bilbordów oraz reklamy
prasowej.
4. Przejście praw autorskich majątkowych następuje nieodpłatnie na polach eksploatacji wyżej
opisanych.
5. Opiekun oświadcza i zapewnia niniejszym, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na swobodne korzystanie
lub rozporządzanie przez Organizatora bądź osoby trzecie wskazane przez Organizatora z praw
zależnych do utworu na polach eksploatacji, w jakich nastąpiło przeniesienie majątkowych praw
autorskich.
6. Opiekun niniejszym udziela Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia do rozporządzania
i korzystania ze wszelkich opracowań świadczenia będącego utworem przez Organizatora lub osoby
trzecie wskazane przez Organizatora, tj. do wykonywania całości autorskich praw zależnych.
7. Opiekun oświadcza, że będzie dysponował w całości majątkowymi prawami autorskimi
do wszelkich materiałów i treści zamieszczanych lub wykorzystanych przez niego do przekazanych
Organizatorowi utworów. Opiekun w szczególności posiada prawa do wykorzystanych przez niego
utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych w szczególności zdjęć, grafik, filmów, tekstów
oraz że ww. materiały i treści, jak i samo świadczenie nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich. W zakresie utworów, co do których Opiekun posiada wyłącznie umowy licencyjne
na ich eksploatację, przeniesienie majątkowych praw do tych utworów z Opiekuna na rzecz

Organizatora następuje na zasadach i na polach eksploatacji określonych w tych licencjach. Opiekun
każdorazowo wskaże wyżej wymienione utwory oraz pisemnie poinformuje Organizatora
o zawartych umowach licencji, a ich kopie zostaną Organizatorowi wraz z przekazanym utworem.
8. Opiekun zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku
do Organizatora przez osoby trzecie, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw autorskich
przez Organizatora lub Opiekuna, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora
lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora jako interwenient uboczny. Opiekun zwróci
Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym.
W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej, Organizator obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Opiekuna oraz wezwać go do udziału w sprawie. Jeżeli Organizator
tego zaniechał, Opiekun zostaje zwolniony z opisanego wyżej zobowiązania względem
Organizatora.
9. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione
w niniejszym dokumencie, Organizator i Opiekun w odrębnej umowie uregulują warunki
przeniesienia praw majątkowych na niewymienione w tej Umowie pola eksploatacji.
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji
na niewymienionych w Umowie polach eksploatacji.
10. Przeniesienie przez Opiekuna majątkowych praw autorskich do utworów na Zamawiającego
następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
11. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania przez Organizatora wszelkiego rodzaju zmian,
adaptacji, poprawek (w tym skracania materiałów), przykładowo poprzez dokonanie tłumaczeń,
przystosowań lub tworzenia skrótów w treści przekazywanych materiałów.
12. Po stronie Organizatora leży wyłączne prawo do decydowania o ewentualnej publikacji lub innym
wykorzystaniu materiałów.
§ 14
Wykorzystanie wizerunku
1. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora
wizerunku Zawodnika, utrwalonego podczas Zajęć, Rozgrywek i Treningów Indywidualnych,
na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo używania fotografii, nagrań wideo
we wszelkiego rodzaju działaniach promocyjnych i informacyjnych prowadzonych
przez Organizatora w związku z promocją działalności Organizatora, w tym w szczególności
uprawnia Organizatora do publikowania ww. materiałów zawierających wizerunek Zawodnika
w sieci Internet (w szczególności na stronie internetowej Organizatora i w jej profilach
społecznościowych), w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w wydawnictwach prasowych,
jak również we wszystkich innego rodzaju materiałach promocyjnych Organizatora,
zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest nieograniczone terytorialnie i ilościowo.
4. Niniejsze zezwolenie udzielone jest na czas nieograniczony.
5. Wizerunek Zawodnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, koloru, rozmiaru bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych, ogólnie uznanych za nieetyczne lub naruszających dobra osobiste.
6. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej, następuje nieodpłatnie.
§ 15

Zmiana regulaminu
1. Organizator może zmienić Regulamin, o czym poinformuje na Stronie WWW oraz zawiadomi
Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie
14 dni, od dnia opublikowania go na Stronie WWW Organizatora.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Opiekun ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 7 dni
(słownie: siedmiu), licząc od daty odebrania zawiadomienia o zmianie Regulaminu ze skutkiem
na koniec miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w sposób określony w ust. 2 powyżej, do zakończenia jej
obowiązywania ma zastosowanie Regulamin w wersji dotychczasowej.
§ 16
Odpowiedzialność, komunikacja i postanowienia końcowe
1. Organizator odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego
zobowiązania, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.
Organizator jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej ostrożności.
2. W przypadku złożenia przez Opiekuna reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi Opiekunowi
w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
3. Organizator może zaoferować Opiekunowi dodatkowe, dobrowolne objęcie Uczestnika
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na warunkach uzgodnionych odrębnie.
4. Komunikacja w sprawach bieżących Organizatora z Opiekunem i Zawodnikiem odbywa się
za pomocą:
1) poczty elektronicznej na adres(-y) e-mail podane przez Opiekuna oraz przez Organizatora
na Stronie WWW Organizatora w zakładce akademiaferajna.pl/kontakt,
2) kontaktu telefonicznego lub SMS, na numer(-y) telefonu podane przez Opiekuna w Umowie
i Organizatora na Stronie WWW Organizatora w zakładce akademiaferajna.pl/kontakt,
3) przez Portal Sportsmanago.pl – obsługujący system zapisu dzieci na zajęcia Organizatora.
5. Organizator rekomenduje Opiekunom i Zawodnikom regularne korzystanie ze Strony WWW
Organizatora i zapoznawanie się na bieżąco z publikowanymi na niej ogłoszeniami lub informacjami.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
8. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a treścią Regulaminu decydująca jest treść Umowy.
9. O ile Umowa nie wymaga innej formy, korespondencja, w szczególności korespondencja bieżąca
oraz ta wskazana wprost w treści Umowy, będzie przesyłana pocztą elektroniczną na adres(-y)
dotychczas podane w Umowie. Do tego Opiekun zobowiązany jest powiadomić Organizatora
o nowym adresie oraz adresie e-mail pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na adres
dotychczasowy za prawidłowo doręczoną, a na adres każdorazowo podany na Stronie WWW
Organizatora – w stosunku do Organizatora.
10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy lub Regulaminu są nadal ważne i skuteczne.
11. Regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu Organizatora.

