
 
 

 

1. CZŁONKOSTWO  

1.1. Zgłoszenia Kandydata na Członka Klubu Sportowego Qumple (zwanego dalej Klubem) należy 

dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie www.qumple.pl (przycisk „Rezerwuj” w prawym 

górnym rogu ekranu). Po uzupełnieniu formularza na podany adres mailowy automatycznie otrzymają 

Państwo przygotowaną do podpisania Deklarację Członkostwa, Warunki Uczestnictwa oraz 

Regulamin Sekcji Klubu Sportowego Qumple. 

1.2. Dopełnieniem formalności jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej oraz wpłacenie Składki 

Członkowskiej wybranej Sekcji Sportowej z góry za dany semestr lub w przypadku późniejszego 

dołączenia - zgodnie z ustaleniami z Prezesem Klubu. Elektroniczną wersję Deklaracji otrzymaną 

drogą mailową należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do p. Marcina 

Garsztka - pokój trenerów Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku, ul. Azaliowa 18, lub przesłać 

pocztą – Klub Sportowy Qumple, ul. Jaśminowy Stok 65/21, 80-177 Gdańsk). Jedna wersja podpisana 

przez Przedstawiciela Klubu wraca do Rodzica/Opiekuna prawnego Członka Uczestnika. 

1.3. Rodzic poprzez złożenie podpisanej Deklaracji Członkowskiej oraz dokonanie opłaty Składki 

Członkowskiej (pełnej opłaty lub zgodnie z ustaleniami z Prezesem Klubu) potwierdza zapoznanie się 

z treścią „Warunków Uczestnictwa KS Qumple”, „Regulaminem Sekcji Sportowych KS Qumple” oraz 

„Statutem”, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  

1.4. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka jako Członka Uczestnika z powodu:  

a) nie przestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach 

poprzednich zasad i Regulaminów Uczestnictwa.  

b) udokumentowanego naruszenia Regulaminu przez uczestnika skutkującego wydaleniem z 

określonej Sekcji Sportowej.  

c) dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Klubowi zapewnienie dziecku właściwej opieki 

- w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Klubu w formularzu 

Deklaracji Członkowskiej (pole „Uwagi”) o dysfunkcji dziecka i uzyskania zgody na uczestnictwo. 

 

2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  

2.1. Składka Członkowska może być opłacona przelewem lub gotówką w wysokości podanej w 

Deklaracji Członkowskiej. 

Dane do przelewu:  

Klub Sportowy Qumple  

ul. Jaśminowy Stok 65/21,  

80-177 Gdańsk  

nr konta RAIFFEISEN: 75 1750 0012 0000 0000 3558 6792 

W tytule przelewu prosimy wpisać Imię, Nazwisko Członka oraz nazwę zadeklarowanej Sekcji 

Sportowej. 



 
 

2.2. Opłaty Składek Członkowskich dokonywane są za cały semestr z góry, najpóźniej przed 

rozpoczęciem pierwszego treningu w danym semestrze, lub zgodnie z pisemnymi ustaleniami z 

Prezesem Klubu. Niedotrzymanie terminów płatności skutkuje odsunięciem Członka od treningów. W 

przypadku braku uregulowania Składki po upływie 7 dni od uprzedniego wezwania do wniesienia 

zaległych opłat, Uczestnik zostaje wykreślony z Członkostwa Klubu Sportowego Qumple. 

2.3. W przypadku chęci dołączenia do wybranej Sekcji po oficjalnym terminie rozpoczęcia treningów w 

danym semestrze Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wpłacić Składkę Członkowską w 

wysokości i terminie ustalonym z Prezesem Klubu.  

2.4. Niedopełnienie formalności i opłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z Członkostwa w Klubie.  

2.5. Wystawienie faktury za Członkostwo w Klubie może nastąpić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od 

daty zaksięgowania opłaty. Faktury wystawiane są na życzenie Rodzica/opiekuna prawnego, po 

wcześniejszym przesłaniu danych, które mają być w niej zawarte.  

 

3. WARUNKI REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA 

3.1. Rodzic/Opiekun ma prawo do zwrotu wniesionej przez niego Składki Członkowskiej w całości, gdy 

złoży w formie pisemnej rezygnację z Członkostwa najpóźniej do dnia oficjalnego rozpoczęcia 

treningów w danym cyklu szkoleniowym.  

3.2. W przypadku rezygnacji z Członkostwa po oficjalnym terminie rozpoczęcia treningów Składka 

Członkowska nie podlega zwrotowi.  

4. REALIZACJA SZKOLENIA  

4.1. Klub jest odpowiedzialny za realizację szkolenia zgodnie z ofertą poszczególnych Sekcji 

przedstawionych na stronie internetowej Klubu www.qumple.pl 

4.2. W przypadku, gdy Klub jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki 

realizacji treningów, powiadamia o tym Rodziców/Opiekunów drogą elektroniczną. W takiej sytuacji 

Rodzic/Opiekun powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej 

informacji zawiadomić czy:  

a) przyjmuje proponowaną zmianę albo  

b) odstępuje od Członkostwa.  

Wypowiedzenie Członkostwa następuje drogą elektroniczną. 

4.3. Jeżeli Rodzic/Opiekun rezygnuje z Członkostwa w związku z pkt. 4.2., ma prawo żądać zwrotu 

części Składki Członkowskiej. Zwrot dokonywany jest w ciągu 7 dni od złożenia żądania zwrotu części 

Składki Członkowskiej, w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej do stopnia realizacji szkolenia w 

danym semestrze. 

4.4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Sekcji w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby 

Członków. Klub powiadomi o tym Rodzica/Opiekuna drogą telefoniczną lub mailową i dokona zwrotu 

http://www.qumple.pl/


 
 

całości uiszczonej Składki Członkowskiej w zależności od formy wpłaty (na wskazany przez 

Rodzica/Opiekuna rachunek bankowy) lub gotówką.  

4.5. Rodzic/opiekun oraz Członek winien jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, Regulaminem 

Sekcji Sportowych, Statutem oraz ich przestrzegać.  

4.6. Klub sprawuje opiekę nad Członkami od czasu rozpoczęcia treningu do czasu jego zakończenia. 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak nadzoru Rodziców/Prawnych Opiekunów Członka po 

zakończeniu treningu.  

4.7. Podczas treningów, ze względu na ich specyfikę rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze 

należy przekazać do depozytu trenerom. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i 

zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu przez Członka Uczestnika.  

4.8. Za szkody wyrządzone umyślnie przez Członka Klubu podczas treningu odpowiadają 

Rodzice/prawni opiekunowie. Klub Sportowy Qumple nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

materialne wyrządzone przez Członka podczas pobytu na obiekcie sportowym chyba, że ewidentnie 

wynikają one z zaniedbań Klubu.  

4.9. W przypadku powtarzalnego zachowania Członka niezgodnego z Regulaminem  

i Statutem, Klub podejmuje decyzję o jego wydaleniu bez zwrotu wniesionej Składki Członkowskiej. 

Regulamin Sekcji Sportowych został wysłany e-mailem wraz z Deklaracją Członkowską, Statut jest 

dostępny na stronie www.qumple.pl w zakładce „Dla Rodziców” -> „Dokumenty”.  

4.10. W przypadku czasowego lub stałego zaprzestania uczestniczenia w treningach przez Członka 

Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Klubu, a w szczególności z przyczyn losowych, 

kontuzji, choroby, wydalenia dyscyplinarnego Składka Członkowska nie będzie zwracana.  

 

5. INFORMACJE DODATKOWE  

5.1. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych 

osobowych” wypełniając formularz na stronie www.qumple.pl wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne 

przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Członka i Państwa, 

na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka w celu realizacji postanowień Statutu oraz promocji 

działalności Klubu Sportowego Qumple oraz podmiotu współpracującego Qumple Sp. z o.o. ul. 

Jaśminowy Stok 65/21 80-117 Gdańsk - w tym fotorelacji na stronie www.facebook.com/qumplePL 

oraz w celach marketingowych przez Klub Sportowy Qumple.  

5.2. Podpisując Deklarację Uczestnictwa wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego 

rodzaju informacji od Klubu Sportowego Qumple oraz Qumple Sp. z o.o. drogą elektroniczną i 

telefoniczną.  

5.3. Zgody, o których mowa powyżej w pkt 5.1 i 5.2 mogą być odwołane przez Rodzica/Opiekuna w 

każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.  

http://www.qumple.pl/


 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

6.1. Wszelkie spory pomiędzy Klubem a Rodzicem/prawnym opiekunem będą rozwiązywane 

polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu  przez sąd 

właściwy dla siedziby Klubu.  

6.2. Deklaracja Członkowska została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron (Klubu oraz Rodzica/prawnego opiekuna). 


