POROZUMIENIE CZŁONKOWSKIE
Zawarte w dniu ……………………….. w Knurowie pomiędzy:
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY CONCORDIA KNURÓW
Zwanym dalej KLUBEM
a
Panem/Panią …………………………………………………………................... – Rodzicem lub Opiekunem Prawnym
zam.…………………………………………………..…...................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem tożsamości o numerze i serii …................................................................
Zwanym/ą dalej RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM
Numer telefonu RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO……………………………………………….
Adres e-mail RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO………………………………………………….
Dotyczące dziecka ………..…………………….....................................................................................................
PESEL : …………………................................................................
Urodzonego dnia …………………………..........................................w ……………….………….................................
Zwanego dalej ZAWODNIKIEM
§1
1. KLUB zobowiązuje się do szkolenia ZAWODNIKA w dyscyplinie sportowej piłki nożnej.
2. KLUB zapewnia ZAWODNIKOWI wykwalifikowany sztab szkoleniowy w dyscyplinie piłki nożnej prowadzący
jednostki treningowe.
3. KLUB zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania piłki nożnej, w tym m.in. boisko, szatnie, piłki nożne
oraz inne przyrządy niezbędne do prowadzenia jednostki treningowej.
4. KLUB zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 2 jednostek treningowych w tygodniu według
ustalonego harmonogramu dla danej grupy wiekowej z pominięciem przerwy wakacyjnej, zimowej oraz przerw
świątecznych.
5. KLUB zobowiązuje się do ubezpieczenia ZAWODNIKA od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) po
uiszczeniu opłaty przez RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO.
§2
1. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI wyrażają niniejszym zgodę na uczestnictwo i grę ZAWODNIKA w KLUBIE na
czas nieokreślony i zobowiązują się wypełniać warunki zawarte w porozumieniu do czasu jego rozwiązania.
2. ZAWODNIK uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich, które są
dokumentem informującym sztab szkoleniowy o tym, że ZAWODNIK jest zdrowy i zdolny do uczestnictwa w
jednostkach treningowych i meczach.
3. ZAWODNIK zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach treningowych we
wskazanej grupie zgodnie z ustalonym planem treningowym.
4. ZAWODNIK zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy należący do KLUBU.
5. ZAWODNIK zobowiązuje się do wyłącznego, należytego i godnego reprezentowania barw KLUBU w trakcie

jednostek treningowych, jak i w zawodach / rozgrywkach piłkarskich
6. ZAWODNIK zobowiązuje się słuchać poleceń trenerów.
7. ZAWODNIK zobowiązuje się szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika
oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania.
8. ZAWODNIK zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych
lub innych okoliczności, które mogą być przyczyną nieobecności ZAWODNIKA na treningu lub wszelkiego
rodzaju rozgrywek piłkarskich.
9. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązują się do podania pełnych danych osobowych ZAWODNIKA oraz
każdorazowego powiadomienia KLUBU o zmianie miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych.
10. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI zobowiązani są w trakcie zajęć treningowych oraz zawodów / rozgrywek
piłkarskich do nie kontaktowania się z ZAWODNIKIEM ponieważ wpływa to niekorzystnie na jego koncentrację.
11. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI w czasie meczu piłkarskiego winni zachowywać się kulturalnie, nie
kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.
§3
1. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI dziecka zobowiązują się do regulowania opłaty członkowskiej (z góry) w
terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w wysokości 60,00 zł.
2. W przypadku rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 20,00zł, a za każde następne rodzic jest zwolniony
z opłaty członkowskiej.
3. Opłata członkowska powinna zostać wpłacona na konto MKS CONCORDIA KNURÓW.
Numer Konta: 14
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W tytule wpisać: Rok urodzenia, Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc i rok. (2006, Jan Kowalski, Marzec
2018)
4. Przerwy wakacyjne, zimowe lub świąteczne, nieobecności ZAWODNIKA na treningach spowodowane
chorobą (lub też z innych przyczyn) nie zwalniają RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH z opłacania pełnych
miesięcznych składek członkowskich.
5. Nieuiszczenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące, może spowodować zawieszenie
ZAWODNIKA w prawach do uczestnictwa w jednostkach treningowych i meczach, na czas do całkowitego
uregulowania należności z tytułu zaległych opłat członkowskich dotyczących danego ZAWODNIKA.
6. ZAWODNIK, który chce zmienić klub musi uprzednio uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty
członkowskie.
§4
1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
2. Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem stron.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
4. Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane przez KLUB w trybie natychmiastowym z powodu
niewywiązywania się przez RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH lub ZAWODNIKA z obowiązków wynikających
z treści niniejszej umowy.
5. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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