
 
REGULAMIN ŻOLIBORSKIEJ SZKOŁY FOOTBALLU 

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) reguluje zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Żoliborskiej Szkole 
Footballu (dalej ŻSF).  

2. Organizatorem zajęć piłkarskich w ramach ŻSF jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy  Żoliborz. 

3. Rodzic/ Opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez ŻSF. 

4. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy.  

5. Głównymi celami funkcjonowania ŻSF są:  
a) zachęcenie najmłodszych do uprawiania sportu; 
b) stworzenia miejsca przyjaznego dzieciom, gdzie będą mogli oni miło spędzać czas; 
c) rozwijanie i podnoszenie umiejętności sportowych dzieci; 
d) wychowywanie w duchu fair play; 
e) organizowanie czasu wolnego dzieciom i dorosłym; 
f) integrowanie lokalnej społeczności. 

 
5. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza Osobowego i 
podpisanego Regulaminu ŻSF. 

6. ŻSF zastrzega, iż ilość uczestników w zajęciach jest ograniczona.  

7. Przystąpienie do ŻSF jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i obowiązkiem stosowania się do niego przez 
Zawodniczkę/Zawodnika oraz Rodziców/Opiekunów.  

8. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów marketingowych, w tym 
publikacji na stronach internetowych, portalach, serwisach, jak również publikacji wydawanych drukiem przez 
Klub i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania.  

9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu ŻSF, Regulaminu Boisk 
Piłkarskich oraz innych pozostałych Regulaminów w miejscu zajęć treningowych. 

10. ŻSF rekomenduje, aby każdy z Uczestników biorący udział w zajęciach posiadał indywidualną polisę NNW. 

§ 2 
OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Miesięczna składka członkowska dalej “Składka członkowska” przeznaczana jest na pokrycie kosztów 
prowadzenia treningów piłkarskich dla zawodniczek i zawodników ŻSF w ustalonych przez ŻSF terminach w 
danym miesiącu oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania ŻSF. Składka członkowska uiszczana jest z góry 
najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe (numer konta: 52 1030 1508 0000 0005 
5047 5006) tytułem przelewu: „ [ŻSF Imię i nazwisko dziecka], składka członkowska za [nazwa miesiąca]”.  

 
- Skrzaty i Żaki – na pokrycie kosztów treningów dwa razy w tygodniu, składka członkowska w wysokości 125,00 
PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych). 

2. W ramach pierwszej Opłaty Członkowskiej ŻSF przekaże dziecku, na własność, zestaw odzieży treningowej, 
składający się z koszulki i spodenek w rozmiarze zadeklarowanym przez Rodzica/Opiekuna. 

3. Ośrodek przewiduje zastosowanie 12% rabatu od głównej stawki członkowskiej dla uczestników Żoliborskiej 
Szkoły Pływania. 



4. Rodzicowi/Opiekunowi oraz Dziecku przysługuje prawo do rezygnacji z ŻSF, pod warunkiem złożenia 
oświadczenia rezygnacji z zajęć najpóźniej 1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca 
kalendarzowego, w którym dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach.  

5. W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ŻSF. Oświadczenie 
można przesłać również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl;  

6. Rezygnacja z ŻSF po terminie, o którym mowa w pkt. 4 niezależnie od przyczyn, nie zwalnia ze składki 
członkowskiej zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych składek za dany miesiąc.  

7. Udział w treningach jest dobrowolny, a nieobecność Zawodniczki w części lub całości treningów nie zwalnia z 
obowiązku wniesienia pełnej Składki członkowskiej za dany miesiąc ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot 
części lub całości składki członkowskiej.  Wysokość składki członkowskiej nie jest uzależniona od ilości zajęć 
sportowych.  

8. Składka członkowska opłacana jest każdego miesiąca danego roku kalendarzowego. Nie zapłacenie składki 
członkowskiej za dwa miesiące, po uprzednim udzieleniu Uczestnikowi, na piśmie dodatkowego 
jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości, skutkuje wydaleniem z ŻSF. 

9. ŻSF zastrzega sobie prawo odwołania treningów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
Takie zajęcia zostaną odrobione w terminie podanym przez ŻSF. 

10. Treningi nie odbywają się w święta lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.  

11. ŻSF dopuszcza zawieszenie członkostwa, co równoznaczne jest z niepłaceniem przez dany okres składek 
członkowskich, np. w przypadku poważnej kontuzji czy innych istotnych przyczyn. W przypadku chęci 
zawieszenia członkostwa Rodzic/Opiekun Prawny zwraca się do Dyrektora Ośrodka. Po akceptacji Dyrektora 
członkostwo może zostać zawieszone. 

§ 3 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ PIŁKARSKICH 

1. ŻSF zapewnia, iż:  

a) każda grupa treningowa będzie składać się maksymalnie z 20 dzieci;  

b) każda grupa treningowa będzie prowadzona przez co najmniej jednego wykwalifikowanego trenera;  

c) treningi będą prowadzone według autorskiego programu treningowego; 

d) każde Dziecko otrzyma zestaw odzieży treningowej (koszulka, spodenki), którego koszt pokryty zostanie przez 
pierwszą składkę członkowską;  

e) miejsca treningowe, w których będą odbywać się zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni 
sprzęt sportowy;  

2. Przed wzięciem udziału w Treningu próbnym, Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować trenera grupy o 
ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych, kontuzjach, itp. mogących stwarzać potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia dziecka; 

3. Rodzice/opiekunowie Dzieci mają obowiązek natychmiast poinformować ŻSF o wszelkich zmianach stanu 
zdrowia Zawodniczki mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka w treningach lub 
uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w treningach piłki nożnej; 

4. Rodzic/Opiekun powinien wykonać Dziecku specjalistyczne badania lekarskie wykazujące brak 
przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu; 

5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Dziecko (w tym wszelkie koszty) ponoszą 
Rodzice/Opiekunowie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;  

6. ŻSF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne 
wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.  
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7. ŻSF nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników 
wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.  

 

      § 4 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez 
Rodzica/Opiekuna Zawodniczki na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych 
zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji treningów.  

§ 5 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAWODNIKA 

1. 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”, informuje, że  
administratorem danych osobowych uczestników oraz Rodziców/Opiekunów jest osobowych jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz  z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 
Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl. 

2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub 
poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3. Dane osobowe uczestników oraz Rodziców/Opiekunów/Uczestników przetwarzane będą przez Ośrodek 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji 
i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji uczestnika zajęć.  Obowiązek podania przez 
Rodziców/Opiekunów danych osobowych jest warunkiem koniecznym do organizacji zajęć sportowych. 

4. Ośrodek będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

5. Rodzic/Opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody. 

6. ŻSF nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom. 
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 
11. Wszelkie zmiany danych osobowych, kontaktowych powinny być niezwłocznie zgłoszone Ośrodkowi. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Ośrodka. 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu, w tym przejawianie 
zachowań agresywnych przez uczestników podczas zajęć względem pozostałych dzieci biorących udział w ŻSF, 
bądź znajdowanie się przez uczestników pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych używek 
będzie podstawą do wydalenia z ŻSF.  

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za uprzednim poinformowaniem Rodziców/Opiekunów.  
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