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Regulamin Zespołu Seniorów piłki nożnej Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo 

1.Definicje 

1.1. Klub - Klub Sportowy Clescevia Kleszczewo, 

1.2. Zajęcia - trening, zbiórka meczowa lub mecz, 

1.3. Sprzęt Klubowy - torba sportowa, odzież użyczona przez Klub, 

1.4. Rada Drużyny - pięcioosobowa grupa złożona z  

  Łukasz Szymczak - Kapitan drużyny   

 Michał Masztalski - Zastępca Kapitana drużyny  

 Paweł Ochowiak – członek Rady drużyny, Skarbnik 

 Sławomir Szymkowiak – członek Rady drużyny 

 Dominik Wesołowski – członek Rady drużyn 

2.Zasady ogólne 

2.1.  Zawodnik zobowiązuje się godnie reprezentować barwy Klubu nie tylko na zajęciach i zawodach, ale i w życiu 
codziennym. 

2.2.  Zawodnik do ukończenia 24 lat zobowiązuje się dostarczyć badania lekarskie potwierdzające brak  przeciwskazań do 
gry. 

2.3.  Zawodnik po ukończeniu 24 lat zobowiązuje się dostarczyć badania lekarskie potwierdzające brak   przeciwskazań do 
gry albo złożyć deklarację, że bierze udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność. Przedstawienie zaświadczenia 
warunkuje przystąpienie Zawodnika do grupowego ubezpieczenia. 

2.4.  Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i 
informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie 
prawo do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością 
prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu. 

3.Zajęcia 

3.1.  Uczestnictwo zawodników w Zajęciach jest obowiązkowe. 

3.2.  Zawodnik zobowiązuje się przestrzegać zasad Fair Play. 

3.3.  Godzina rozpoczęcia treningu oznacza godzinę gotowości Zawodnika do udziału w Zajęciach w miejscu ich 
przeprowadzania (boisko) 

3.4.  Godzina zbiórki meczowej to 70 minut przed godziną rozpoczęcia meczu w miejscu ustalonej zbiórki. 

3.5. Zawodnik swoje spóźnienie lub nieobecność na Zajęciach zobowiązuje się zgłaszać bezpośrednio (słownie, telefonicznie 
lub sms'em) trenerowi: 

3.5.1. do 3 godzin przed treningiem, 

3.5.2. do 24 godzin przed meczem. 

3.6.  Zbiórka przed meczem rozgrywanym: 

3.6.1.  w Kleszczewie odbywa się w siedzibie Klubu lub przed siedzibą Klubu, 

3.6.2.  w innym miejscu odbywa się w szatni lub przed budynkiem z szatniami. 

3.7.  Zawodnik zobowiązuje się stawić na zbiórkę meczową w Odzieży Klubowej. 

3.8.  Zawodnik zobowiązuje się brać udział w Zajęciach w Odzieży Klubowej. 

3.9.  Zawodnik zobowiązuje się wyciszać telefon na czas trwania odprawy przed Zajęciami i Zawodami 

3.10. Za przygotowanie sprzętu potrzebnego do Zajęć i Zawodów odpowiedzialny jest zawodnik lub zawodnicy wyznaczeni 
spośród obecnych na Zajęciach, których może wyznaczyć jeden z  członków Rady Drużyny, obecny na Zajęciach lub 
Trener.  
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4.Kary 

4.1. Wysokość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie Regulaminu zespołu Seniorów KS Clescevia Kleszczewo 

4.1.1. nieusprawiedliwiona nieobecność na treningu: 5 PLN, 

4.1.2. nieusprawiedliwiona spóźnienie się na0 trening: 2 PLN, 

4.1.3. nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu: 10 PLN, 

4.1.4. nieusprawiedliwione spóźnienie się na zbiórkę przed meczem: 5 PLN, 

4.1.5. brak obowiązującego ubioru na treningu: 2 PLN, 

4.1.6. brak obowiązującego ubioru przed meczem: 5 PLN, 

4.1.7. żółta kartka za niesportowe zachowanie: 10 PLN, 

4.1.8. czerwona kartka za niesportowe zachowanie: 20 PLN, 

4.1.9. palenie tytoniu w Odzieży Klubowej: 20 PLN, 

4.1.10. niewyciszenie telefonu na Zajęciach: 5 PLN. 

4.2. Należności wynikające z kar pieniężnych zbiera i przechowuje Skarbnik. Skarbnik zobowiązuje się 
comiesięcznie    przedstawiać drużynie stan zebranych należności. 

4.3. Kwota zebrana z kar pieniężnych przeznaczana jest na wydatki związane z drużyną, np. imprezy integracyjne. 
Decyzję o konkretnej inwestycji podejmuje Rada Drużyny. 

4.4. Opuszczenie przez zawodnika dwóch treningów w tygodniu, może skutkować niepowołaniem go do kadry 
meczowej lub brak możliwości rozpoczęcia meczu od pierwszej minuty. 

4.5. Stawienie się zawodnika na mecz w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających: 

4.5.1. za pierwszym razem: odsunięcie od meczu i kara finansowa 50,00 zł, 

4.5.2. za kolejnym razem: wydalenie zawodnika z drużyny. 

4.6. Uchylanie się zawodnika od odbywania kar, skutkuje odsunięciem zawodnika od kadry meczowej, a w 
szczególnych przypadkach wydaleniem zawodnika z drużyny. 

4.7. Ostateczną decyzję o nałożeniu i wymiarze kary podejmuje Trener. 
 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………, 

zapoznałem się z powyższym regulaminem i deklaruję się go przestrzegać. 

 
Data: 
 

 Podpis:  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administrator danych osobowych wskazanych w deklaracji oraz w orzeczeniu lekarskim o stanie zdrowia 
zawodnika umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w piłce nożnej jest 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Clescevia Kleszczewo (dalej Klub), ul. Poznańska 4A, 63-005 Kleszczewo 
(kontakt mailowy: clescevia@gmail.com).  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osób objętych jurysdykcją Klubu oraz realizacji reguł 
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych w organizowanym przez Klub współzawodnictwie sportowym. 
Dane osobowe przetwarzane są również w celu uczestnictwa w zawodach organizowanych między innymi 
przez Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej WZPN), publikowania informacji o przebiegu i wynikach 
zawodów oraz w celu kontroli przestrzegania postanowień statutu Klubu i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie1 , w szczególności zaś art. 37 ust. 1 tejże ustawy, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO2 w związku z 
postanowieniami ustawy  
z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 oraz faktem uczestniczenia zawodnika w organizowanym przez Klub  
współzawodnictwie w piłce nożnej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 . 

5. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym – pracownikom, członkom organów Klubu oraz 
podmiotom współpracującym z administratorem danych w związku realizacją przez Klub obowiązków 
powierzonych ustawą oraz obowiązków statutowych. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom 
organizującym zawody w piłce nożnej. W zakresie określonym w przepisach Klubu oraz WZPN o organizacji 
współzawodnictwa w piłce nożnej dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność 
klubowa i wynik sportowy będą publikowane na stronie internetowej Klubu oraz na profilach w mediach 
społecznościowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe zawodnika będą także 
udostępniane sądom i organom administracji publicznej lub władzy.  

6. Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 
Administrator danych przestanie przetwarzać dane w celach podanych powyżej, chyba że będzie w stanie 
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, 
praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.  

7. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO2 lub właściwe przepisy prawa polskiego.  

8. Dane osobowe zawodnika nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym 
również nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Zawodnik w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, (w tym 
należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano zgodniez prawem, przed jej wycofaniem.  

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą klauzulą informacyjną.  

Data: 
 

 Podpis:  

 

 

 

1 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.)  
2 Rozporządzenie 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) – tzw. RODO – (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  
3 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z późn. zm.)  


