REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ GAVIA CHOSZCZNO

§1
ZASADY OGÓLNE
1.

Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze ligowe i inne formy ruchu organizowane przez
Akademię Piłkarską GAVIA Choszczno mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie dzieci z ww. zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2.

Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Gavia Choszczno może zostać każdy chłopiec, który posiada
aktualne badania lekarskie oraz złożył podpisany Formularz Zgłoszeniowy ze zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.

3.

Warunkiem trenowania i gry w AP Gavii Choszczno jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz
formalno-prawnych.

4.

Trener prowadzący rocznik może podjąć decyzję o przeniesieniu chłopca do innego (starszego)
rocznika.

5.

Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
AKADEMII PIŁKARSKIEJ GAVIA CHOSZCZNO

1.

Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej Gavia Choszczno zobowiązuje się

do godnego

reprezentowania klubu zarówno na zajęciach, meczach, jak i w czasie wolnym.
2.

Zawodnik musi odnosić się z szacunkiem do wszystkich osób będących w klubie oraz do rywali
na boisku, sędziów i wszystkich osób postronnych będących uczestnikami wydarzeń
sportowych, w których udział bierze AP Gavia Choszczno.

3.

Wszystkie problemy należy zgłaszać trenerowi prowadzącemu, który ma obowiązek zrobić co
może, aby udzielić pomocy.

4.

Zawodnicy klubu mają bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania
jakichkolwiek środków odurzających oraz muszą dbać o zdrowy i higieniczny tryb życia.

5.

Zawodnicy trenują w sprzęcie Akademii Piłkarskiej Gavia Choszczno oraz dbają o niego.

6.

Zawodnik dba o punktualność na treningi i mecze. Trener prowadzący nie będzie zwlekał
z wyjazdem na mecz lub turniej i czekał na spóźnialskich.

7.

Zawodnik podczas treningów, meczów i turniejów wykonuje wszystkie polecenie trenera
prowadzącego.

8.

Zawodnik po treningu nie zostawia żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.).

9.

Wszelkie dolegliwości zdrowotne podczas treningu zawodnik musi bezzwłocznie zgłaszać
trenerowi.
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§3
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich
w wysokości 100 zł (drugie i kolejne dziecko 50 zł), do końca każdego miesiąca. Pierwsza
składka należna jest za miesiąc, w którym zawodnik odbył swój pierwszy trening. Akademia
Piłkarska Gavia Choszczno nie zwraca pieniędzy za nieobecność zawodnika na treningach.
Składkę należy wpłacać TYLKO na konto bankowe klubu: GBS Choszczno nr 25 8359 0005
0034 1536 2004 0001. W tytule przelewu za składkę członkowską miesięczną należy wpisać:
"Imię i Nazwisko zawodnika, rocznik, oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata"
(np.: Jan Kowalski, 2009, 09/2016).
Składka członkowska obowiązuje we wszystkie miesiące w roku.

2.

Zapisanie dziecka do klubu wiąże się z akceptacją regulaminu i stosowaniem się do jego
ustaleń.

3.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku rodzica / opiekuna istnieje możliwość
przesunięcia terminu wpłacenia składki po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Akademii.

4.

Każdy rodzic / opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Akademii Piłkarskiej Gavia
Choszczno

dostępnym

na

stronie

www.gaviachoszczno.pl

oraz

przekazać

trenerowi

prowadzącemu podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Akademii) w dniu
zapisania do klubu.
5.

Do szatni (z wyjątkiem rodziców / opiekunów najmłodszej grupy) oraz na boisko mogą
wchodzić TYLKO zawodnicy, trener oraz kierownik.

6.

Podczas zajęć treningowych oraz spotkań rodzice / opiekunowie odnoszą się z szacunkiem
do: trenera prowadzącego (nie podważają jego autorytetu), innych zawodników, rywali
i sędziów. Oraz dbają o jak najlepszą atmosferę podczas kibicowania.

7.

W czasie trwania zawodów rodzice / opiekunowie i inne osoby niezwiązane z klubem
przebywają na trybunach obiektu, na którym rozgrywane są mecze.

8.

Rodzice / opiekunowie podczas zajęć nie powinni kontaktować się z synem. Ma to negatywny
wpływ na jego koncentrację.

9.

Obowiązkiem jest powiadomienie trenera o nieobecności syna na treningu lub zawodach,
a Zarząd Akademii pisemnie o rezygnacji lub zawieszeniu treningów.
§5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

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), zwanego RODO, w związku z członkostwem Państwa
dziecka w naszej Akademii, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
➢ Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Akademia Piłkarska Gavia
Choszczno z siedzibą w Choszcznie (73-200, przy ul. Mickiewicza 32), NIP 5941591125,
KRS 0000359038, Regon 320859513;
➢ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania
z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na nasz adres siedziby lub przez adres
e-mail apgavia@wp.pl;
➢ Administrator dokłada szczególną staranność w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

➢ Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
• komunikacji oraz wysyłania ofert, a także innych treści marketingowych i promocyjnych;
• uczestnictwa dziecka na treningach/ zawodach/ rozgrywkach sportowych;
• zamieszczania danych osobowych dziecka w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia,
narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej;
• udzielenia nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku dziecka na wszystkich
polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie,
na stronach internetowych, plakatach, folderach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych
i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.
➢ Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka Administrator otrzymał od Ciebie, a także później,
w trakcie współpracy.
➢ Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane
w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech
osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
➢ Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności
Państwa

dane

nie

są

przesyłane

poza

granice

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
➢ Dane osobowe dziecka mogą być przekazywane – udostępniane przez Administratora Danych
Osobowych podmiotom z nim współpracującym przy realizacji turniejów/ zawodów oraz organom
uprawnionym.
➢ Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które
zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe, współpracują przy kampaniach
marketingowych.
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3.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

➢ Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem;
• Dostępu do danych osobowych;
• Żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
• Żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli (i) przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś/aś, (ii) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, o ile nie wykażemy,
że istnieją uzasadnione, istotne podstawy do dalszego ich przetwarzania lub polegają na
obronie naszych roszczeń; prawo sprzeciwu przysługuje także w sytuacji, kiedy dane osobowe
przetwarzane są w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na
prawnie uzasadnionym interesie Administratora – w takim przypadku przetwarzanie danych
osobowych w tym celu musi zostać zakończone natychmiast;
• Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Administratora;
• Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

2.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może
być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej Gavia.

3.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek
rozstrzygać trener prowadzący zajęcia lub Zarząd Akademii Piłkarskiej Gavia Choszczno.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

podpis opiekunów prawnych

podpis zawodnika
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