Umowa członkowska Klubu UKS GRIZZLY GDAŃSK
Sekcja MMA
Członek Klubu:

Dane kontaktowe

imię i nazwisko

adres zamieszkania

seria nr dowodu osobistego

telefon

nr członkowski

adres email

1.

Na podstawie niniejszej umowy Klub UKS GRIZZLY GDAŃSK sekcja MMA w Gdańsku przy ul. Prof. Siedleckiego 14,
prowadzony przez UKS GRIZZLY GDAŃSK z siedzibą w Gdańsku przyjmuje w/w osobę w poczet członków.

2.

Członek Klubu ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z regulaminem klubu
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

3.

Członek Klubu niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminami, statutem, polityką prywatności klubu i
zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz respektowania.

4.

Członek Klubu niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym
mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub UKS GRIZZLY GDAŃSK w postaci treningów, zajęć i imprez
sportowych. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami podczas
ćwiczeń. Jest świadomy/a, że udział w treningach, zajęciach, imprezach sportowych i zawodach wiąże się z
niebezpieczeństwem, akceptuje ryzyko ewentualnego wypadku i nie będzie wnosił/a jakichkolwiek roszczeń z nim
związanych wobec UKS GRIZZLY GDAŃSK. Jednoczenie wyraża zgodę na udzielenie mi pierwszej pomocy, jeśli
taka potrzeba zaistnieje.

5.

Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie w celach związanych z
realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby
wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed
dostępem osób trzecich.

6.

Członek Klubu wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, które
będą opublikowane na stronie internetowej, kontach społecznościowych, materiałach prasowych oraz materiałach
drukowanych przez UKS GRIZZLY GDAŃSK w celach marketingowych klubu.

7.

Zawarcie niniejszej umowy oznacza jednoczesną akceptację statutu, regulaminów, polityki prywatności UKS Grizzly
Gdańsk zawartych na stronie klubowej www.judo-gdansk.pl.

8.

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas :
a)

9.

nieokreślony licząc od dnia zawarcia umowy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi Klubowicz zobowiązuje się do zapłaty aktualnie obowiązującej w dniu
zawarcia niniejszej umowy ceny, zgodnie z cennikiem Klubu, za następujące usługi:
składka członkowska w wysokości 130 zł miesięcznie za treningi MMA na konto klubowe UKS GRIZZLY GDAŃSK
Bank Millennium 73 1160 2202 0000 0003 6759 8935 lub w gotówce na ręce trenera prowadzącego do 10 dnia
każdego miesiąca. Po tym terminie składka powiększona jest o 20 zł. O ewentualnej zmianie składki członkowskiej
Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez stronę www Klubu oraz drogą mailową.
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