
 

 

Regulamin „Wisła Junior” 
 

§1 Postanowienia ogólne 
Regulamin określa zasady Zajęć prowadzonych w ramach Programu obejmującego sportową aktywizację dzieci w wieku 
3-5 lat, pod nazwą „Wisła Junior”, w szczególności sposób zapisów na Zajęcia prowadzone w ramach Programu, utratę 
prawa do udziału w Zajęciach oraz sposób korzystania z udostępnianych Uczestnikowi Obiektów. 
 

§2 Definicje 
Ilekroć mowa jest o: 

1. Obiekcie  – należy przez to rozumieć wszelką infrastrukturę, która używana będzie w procesie organizacji Zajęć; 
2. Opiekunie  – należy przez to rozumieć rodzica lub przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika, który 

reprezentuje małoletniego we wszystkich czynnościach prawnych poza czynnościami dotyczącymi umów 
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego; 

3. Opłacie – należy przez to rozumieć określoną sumę pieniężną, której wpłacenie na konto Organizatora jest 
warunkiem zalecanym w celu umożliwienia uczestnictwa w Zajęciach Uczestnikowi przez Organizatora; 

4. Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Wisły Kraków z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-059) 
przy ulicy Reymonta 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000846993, NIP: 6772454164, REGON: 38636429500000, e-mail: 
fundacja@wisla.krakow.pl; 

5. Programie – należy przez to rozumieć całokształt działań organizatora, mających na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia i rozwijanie umiejętności piłkarskich wśród dzieci w wieku 3-5 lat, zwanych „Wisła Junior”; 

6. Regulaminie – należy przez to rozumieć postanowienia niniejszego aktu; 
7. Trenerze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą Zajęcia w ramach Programu; 
8. Uczestniku – należy przez to rozumieć dziecko skutecznie zgłoszone przez Opiekuna do uczestnictwa 

w Zajęciach; 
9. Umowie – należy przez to rozumieć zaakceptowany i podpisany przez Opiekuna Regulamin funkcjonujący jako 

wzorzec umowny określający zasady świadczenia usług w Programie, 
10. Wiśle Kraków - należy przez to rozumieć Wisłę Kraków spółkę akcyjną z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059) 

przy ul. Reymonta 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym 78 196 300,00 zł w całości 
opłaconym; 

11. Zajęciach – należy przez to rozumieć treningi prowadzone w ramach Programu, odbywające się cyklicznie 
w określonym przez Organizatora Obiekcie. 
 

§3 Cel przeprowadzania Zajęć 



 

 

Celem prowadzenia Zajęć jest: 
a. rozwijanie zainteresowań związanych z szeroko rozumianą aktywnością sportową oraz promowanie zdrowego 

trybu życia;  
b. nauka, doskonalenie i rozwijanie umiejętności gry w piłkę nożną na możliwie najwyższym poziomie; 
c. edukacja i wychowanie Uczestników poprzez sport zgodnie z wymaganiami oświatowymi oraz najwyższymi 

normami i zasadami etycznymi i moralnymi aprobowanymi społecznie;  
d. stworzenie warunków szkoleniowych do rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej; 
e. zaszczepienie pośród Uczestników zalążka wartości niezbędnych każdemu sportowcowi, w szczególności 

postawy fair play oraz poszanowania dla innych współuczestników; 
 

§4 Warunki przystąpienia do Zajęć 
1. Podstawowym warunkiem niezbędnym do przystąpienia przez Uczestnika do Zajęć jest złożenie Organizatorowi 

przez Opiekuna zgłoszenia wyrażającego chęć przystąpienia do Programu.  
2. Do przystąpienia do Zajęć oraz uzyskania statusu Uczestnika obligatoryjne jest również zawarcie Umowy poprzez 

podpisanie Regulaminu przez Opiekuna. 
3. Uiszczenie opłat wskazanych w §5 jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Programie. 
4. Przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć danego cyklu zalecane jest również dostarczenie Organizatorowi 

ważnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwskazań do brania udziału w Zajęciach przez 
Uczestnika. Niezależnie od powyższego Opiekun dostarczy Organizatorowi podpisane oświadczenie o stanie 
zdrowia Uczestnika, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Przystępując do Zajęć Uczestnik i jego Opiekunowie przyjmują do wiadomości i stosowania wszystkie postanowienia 
Regulaminu. 

6. Uczestnik może zostać pozbawiony prawa uczestnictwa w Zajęciach i statusu Uczestnika w przypadku: 
a. nieuiszczenia przez Opiekuna Opłaty określonej w §5 ust. 2 lit. a.; 
b. nieuiszczenia przez Opiekuna Opłat określonych w §5 ust. 2 lit. b. za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe; 
c. nieodpowiedniego zachowania wobec Trenerów lub Uczestników, jak również braku poszanowania 

powierzonego sprzętu sportowego i elementów Obiektu; 
d. powtarzających się, wielokrotnych i nieusprawiedliwionych nieobecności Uczestnika. 

 
§5 Opłaty 

1. Uiszczanie wskazanych poniżej Opłat jest dobrowolne, jednak konieczne do optymalizacji procesu prowadzenia 
Zajęć i uzyskania statusu Uczestnika przez dziecko Opiekuna.  

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 powyżej to: 
a. jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na pokrycie 

wyposażenia Uczestnika w odpowiednią do uprawiania piłki nożnej odzież sportową oraz zapewnienie 
warunków odpowiednich do przeprowadzania Zajęć, 

b. comiesięczna opłata w wysokości 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) na pokrycie 
bieżących potrzeb wynikających z ciągłości procesu szkolenia. 



 

 

3. Opłata wskazana w ust. 2 lit. b. powyżej winna być uiszczana z góry za dany miesiąc do 10 dnia danego miesiąca, zaś 
opłata wskazana w ust. 2 lit. a. powyżej - przed pierwszymi zajęciami danego cyklu szkoleniowego.  

4. Opiekun może w każdej chwili w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie Organizatora lub 
przesłanego na adres e-mail Organizatora: ___________@wisla.krakow.pl zrezygnować z uiszczania Opłat, co wiąże 
się z rezygnacją ze statusu Uczestnika i udziału Uczestnika w Programie. Oświadczenie takie wywołuje skutki prawne 
na koniec następnego miesiąca. 

 
§6 Obowiązki Uczestnika 

Do podstawowych obowiązków Uczestnika należy: 
a. obecność z 10-minutowym wyprzedzeniem na Zajęciach, 
b. stosowanie się do poleceń wydawanych przez Trenera; 
c. posiadanie w trakcie Zajęć odpowiedniego obuwia sportowego, a także odzieży przekazanej Uczestnikowi 

przez Organizatora w zamian za opłatę wpisową; 
d. aktywne uczestnictwo w Zajęciach; 
e. przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku, w szczególności wobec innych Uczestników oraz Trenerów; 
f. poszanowanie sprzętu dostarczonego przez Organizatora oraz wszelkich elementów Obiektu. 

 
§7 Sposób organizacji Zajęć 

1. Zajęcia organizowane będą w soboty na Obiekcie udostępnionym Organizatorowi. Organizator każdorazowo 
zawiadomi Opiekuna o terminie i miejscu przeprowadzenia Zajęć. 

2. Organizator zobowiązuje się do: 
a. prowadzenia Zajęć zgodnie ze standardami szkoleniowymi Akademii Wisły Kraków, 
b. zapewnienia ciągłości procesu szkolenia poprzez organizowanie cyklicznych cotygodniowych sesji 

zajęciowych, 
c. zapewnienia opieki co najmniej jednego Trenera nad grupą Uczestników nie większą niż 15 osób, 
d. przeprowadzenia Zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w szczególności zapewnienia warunków 

odpowiednich dla rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej.  
 

§8 Przedmioty i mienie na terenie Obiektów 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu.  
2. Uczestnik i Opiekunowie zobowiązani są nie wnosić przedmiotów mogących zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób 

na teren Obiektów. 
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt. 
4. W przypadku uszkodzenia powierzonego Uczestnikowi sprzętu ma on obowiązek natychmiastowego 

poinformowania Trenera o zaistniałych okolicznościach wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia. 
 

§9 Kary i nagrody wobec Uczestnika 



 

 

1. Wobec Uczestnika, który dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności naruszył postanowienia 
§6, Trener lub Organizator może nałożyć następujące kary: 
a. Upomnienie - polega na wskazaniu Uczestnikowi nieprawidłowości jego zachowania, 
b. usunięcie (wykluczenie) Uczestnika - polega na nieodwołalnym pozbawieniu Uczestnika prawa do uczestnictwa 

w Zajęciach w danym cyklu szkoleniowym w przypadku uporczywego łamania postanowień Regulaminu. 
2. Uczestnik osiągający nadzwyczajne wyniki w zakresie nauki gry w piłkę nożną, jak również zachowujący wzorową 

postawę w trakcie Zajęć może zostać nagrodzony poprzez przyznanie: 
a. Pochwały, 
b. listu gratulacyjnego, 
c. w przypadku Uczestnika szczególnie rokującego na przyszłość – włączenie do drużyny U-6 Akademii Piłkarskiej 

Wisły Kraków, po uprzedniej akceptacji jej regulaminu przez Opiekuna, 
d. jednorazowej nagrody rzeczowej, 
e. innej nagrody. 

 
§10 Nieobecności Uczestnika 

1. W przypadku nadchodzącej uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na Zajęciach Opiekun jest 
zobowiązany do poinformowania o nieobecności Trenera prowadzącego szkolenie. Informacja jest przekazywana 
przez Opiekuna osobiście, telefonicznie lub na piśmie.  

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na Zajęciach może skutkować zastosowaniem względem Uczestnika upomnienia. 
 

§11 Obowiązki Opiekuna 
1. Każdy Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.  
2. Opiekun powinien dokonać rejestracji i regularnie obsługiwać system SPORT BM, dostępny pod adresem 

www.sportbm.com celem sprawnej komunikacji z Organizatorem. 
3. Szatnia jest miejscem przygotowania Uczestnika do aktywności sportowej. Obecność Opiekuna w szatni powinna 

być ograniczona do przypadków szczególnie uzasadnionych. 
4. Podczas meczów i treningów Opiekunowie oraz osoby im towarzyszące (np. członkowie rodziny Uczestników) mogą 

przebywać jedynie na trybunach Obiektu lub w innych wyznaczonych przez Trenera lub Organizatora miejscach. 
5. Udzielanie instrukcji Uczestnikom jest elementem szkolenia i należy do wyłącznej kompetencji Trenera. 
6. Opiekunowie, członkowie rodzin Uczestników lub osoby im bliskie zobowiązane są do kulturalnego zachowania 

w stosunku do innych dzieci, Uczestników, członków ich rodzin lub osób im bliskich, Opiekunów, Trenerów lub 
innych pracowników. 

7. We wszystkich Obiektach i miejscach, w których gromadzą się Uczestnicy lub odbywają się Zajęcia obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkich używek, a także przedmiotów 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia pozostałych osób. 

8. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz przemieszczania się Opiekunów w miejscu bezpośredniego 
prowadzenia Zajęć (płyta boiska, parkiet sali i powierzchnie rekreacyjne lub integracyjne innych obiektów).  



 

 

9. Trener, Organizator lub osoba przez niego upoważniona może nakazać opuszczenie Obiektu Opiekunowi, który 
w sposób uciążliwy i niezgodny z Regulaminem utrudnia prowadzenie Zajęć lub zakłóca spokój. 

 
§12 Kadra szkoleniowa 

1. Kadrę szkoleniową Programu stanowią Trenerzy posiadający wymagane kwalifikacji zawodowe (pedagogiczne 
i trenerskie). Wyjątek mogą stanowić osoby będące w trakcie zdobywania wymaganych kwalifikacji zawodowych, 
w tym praktykanci i stażyści. 

2. Za kompletną realizację działań z zakresu organizacji szkolenia w danej grupie szkoleniowej odpowiedzialny jest 
Trener prowadzący daną grupę zajęciową  

3. Trenerzy mają obowiązek rzetelnej realizacji przedłożonego przez Organizatora programu szkolenia. 
 

§13 Wizerunek Uczestnika 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika do 

celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem że wizerunek został utrwalony w związku z Zajęciami lub 
Projektem. Organizator oraz Wisła Kraków zastrzegają sobie prawo do umieszczenia informacji o Uczestniku oraz 
jego osiągnieciach piłkarskich zdobytych w związku z prowadzonymi Zajęciami lub Projektem. Wizerunek może być 
wykorzystany na stronie internetowej Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków działającej pod adresem: 
akademia.wisla.krakow.pl, na stronie internetowej Wisły Kraków  działającej pod adresem www.wisla.krakow.pl, 
w social mediach Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków oraz Wisły Kraków (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, 
LinkedIn), artykułach prasowych, reklamach i folderach dotyczących działań prowadzonych przez Akademię lub 
Wisłę Kraków.  

2. Opiekun po zapoznaniu się z Regulaminem podpisując Umowę wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku Uczestnika. 

3. Organizator nie może wykorzystać wizerunku Uczestnika w sposób, który naruszyłby jego dobre imię 
i przedstawiałby Uczestnika w sposób ośmieszający.  

 
§14 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów w zakresie 
niezbędnym do wykonywania działań Organizatora i realizacji Umowy, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Fundacja Wisły Kraków, która zobowiązana jest do 
wykorzystywania przekazanych danych w sposób bezpieczny, zgodny z Umową i Regulaminem oraz obowiązującymi 
przepisami. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fundacji Wisły Kraków możliwy jest przez e-mail: 
iodo@wisla.krakow.pl, pod nr telefonu 12 630 76 00 lub bezpośrednio pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 
Kraków. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. 



 

 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług. 
6. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa. 
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu marketingowym jest jego 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim innym niż Wisła Kraków, która 

będzie przetwarzać dane osobowe na takich samych zasadach jak Fundacja Wisły Kraków. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres konieczny do właściwego zrealizowania 

zobowiązań wiążących strony Umowy, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie 
tego okresu dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie do celów archiwizacyjnych przez okres 
określony przepisami prawa. 

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przekazującemu przysługuje prawo do: uzyskania informacji 
o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich 
danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba 
że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

12. W razie uznania przez przekazującego, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przekazujący 
ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości zawarcia Umowy. 

14. Przekazane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą służyć do 
profilowania. 

15. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
16. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie 

https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy jako "Polityka prywatności". 
17. Przetwarzanymi danymi osobowymi Uczestników i Opiekunów będą: 

a. imię i nazwisko, 
b. numer telefonu, 
c. adres e-mail, 
d. adres zamieszkania, 
e. PESEL, 
f. dane fizjologiczne (wyłącznie w przypadku Uczestnika), 
g. dane medyczne (wyłącznie w przypadku Uczestnika). 

 
§15 Postanowienia końcowe 



 

 

1. Uczestnik i Opiekun zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich postanowień Regulaminu przez okres 10 
(dziesięciu) lat od dnia uiszczenia ostatniej opłaty, określonej w §5 ust. 2 lit. b. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 roku. 
 
Przyjmuję do wiadomości i stosowania:  
  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wisła Junior 
 

Kraków, dnia ________ 2020 r. 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ UCZESTNIKA DO UPRAWIANIA SPORTU 
 
 
Ja, niżej podpisana/y* ______________________________, zamieszkała/y* w ____________ przy ________________ 
nr ______, kod pocztowy ___-_____, o numerze PESEL ____________________, 
działając jako opiekun prawny małoletniego _______________________, o numerze PESEL ________________, (dalej 
zwanego „Podopiecznym”) wyrażam zgodę na udział Podopiecznego w Zajęciach organizowanych w ramach programu 
Wisła Junior.  
 
Ponadto oświadczam, że: 

a. Podopieczny nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w stopniu rekreacyjnym, 
b. zdaję sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uprawianiem sportu przez Podopiecznego oraz że Podopieczny 

uczestniczy w Zajęciach treningowych tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność, 
c. biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd Podopiecznego na miejsce Zajęć treningowych lub 

zawodów oraz bezpieczny powrót Podopiecznego do domu po tych Zajęciach, 
d. zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że ubezpieczenie Uczestników Zajęć sportowo-rekreacyjnych jest 

dobrowolne, 
e. wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Podopiecznego 

zarejestrowanych podczas Zajęć i imprez sportowych na str. www, profilach społecznościowych oraz 
materiałach promocyjnych i reklamowych, 

f. zapoznałem/am* się z Regulaminem Wisła Junior, do którego załącznik stanowi niniejsze oświadczenie 
i akceptuję jego postanowienia. 

 
 
 
__________________________ 

Podpis Opiekuna 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 


