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UMOWA nr ABO ……..…………… 

zawarta w Tilburg'u w dniu ………………….., 

pomiędzy:
STICHTING WITTE ADELAAR (FUNDACJA BIAŁE ORŁY)  z siedzibą w Tilburg'u 5044 HT, Hoflaan 52  wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KVK 61800422. BTW 8544.93.712.
adres poczty elektronicznej e-mail: info@akademia-bo.nl

reprezentowaną przez:
Marcin Sieron – Założyciel Akademii Białe Orły
Aleksandra Zarosa -Vic. Prezes Fundacji Białe Orły 

a
Panią/em ……………………………………………………. zamieszkałą/ym: ul. ………………………………………..…..,

kod:  …......……….…..,  miejscowość:  …………………………………  BSN  (Nr  PESEL)………………….  

legitymującą/legitymującego  się  ……………………………  nr  ……………………………………  wydanym  przez

…………………………………….…… adres poczty elektronicznej e-mail ………………………………………………

zwaną/ym dalej Opiekunem, będącą/cym przedstawicielem ustawowym małoletniego, 

imię: ……………………………..   nazwisko: …………………………………  BSN: ……………………………….…….
zwanego dalej Zawodnikiem, 

Akademia Sportowa Fundacji i Opiekun zwane łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną.

Zważywszy na to, że:
a) Akademia Sportowa posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, tworzy i realizuje autorski program szkolenia,
treningów wpływających na wypracowanie lub poprawę kondycji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży w zakresie
umiejętności gry w piłkę nożną, 
b) Akademia Sportowa dysponuje zespołem wykwalifikowanych trenerów, pracowników i współpracowników oraz
niezbędnym sprzętem i jest uprawniony do korzystania z odpowiednich obiektów sportowych,
c) Strony Umowy mają na celu rozwój sportowy, fizyczny i psychiczny Zawodnika,
d) Opiekun, po zasięgnięciu opinii Zawodnika, wyraża wolę uczestnictwa Zawodnika w zajęciach organizowanych
i proponowanych przez Akademię, 
Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

1. Akademia Białego Orła jest projektem Fundacji Białe Orły mającym na celu promocję kultury i sportu wśród
polskiej społeczności mieszkającej na terenie Holandii. Fundacja zarejestrowana jest w urzędzie KVK o nr 61800422 .   
2. Umowa reguluje  warunki  członkostwa Zawodnika w Akademii  oraz świadczenia  przez  Akademię Sportową
usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu. 
3. Akademia Sportowa świadczy usługi w zakresie i  na warunkach określonych w Umowie, a także Cenniku i
Zasadach Płatności,  Regulaminie Akademii,  Kodeksie Akademii  dla Zawodnika,  Kodeksie Akademii  dla Rodzica,  a
Opiekun zobowiązuje się do ich przestrzegania i zapoznania z nimi Zawodnika. 
4. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Załącznikach do Umowy znajdują przed nimi
pierwszeństwo.

§ 2

1. Akademia Sportowa zobowiązuje się:
a) świadczyć usługi na zasadach określonych w Umowie i Załącznikach do Umowy,
b) zapewnić właściwe obiekty, w tym obiekty sportowe, do przeprowadzenia zajęć,
c) zapewnić wykwalifikowaną kadrę trenerską, 
d) zapewnić niezbędny sprzęt, z wyłączeniem obuwia,
e) zapewnić opiekę w czasie trwania zajęć,
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f) zapewnić odbycie co najmniej  czterech zajęć w miesiącu dla Zawodnika,
g) zapewnić plan szkolenia,
h) przeprowadzać zajęcia zgodnie z zasadami sztuki trenerskiej, postanowieniami Umowy i dobrymi obyczajami,
i) podnosić kwalifikacje własne oraz trenerów,
j) dbać o rozwój fizyczny, psychiczny i sportowy Zawodnika,
2. Opiekun zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień zawartych w Umowie i Załącznikach do Umowy,
b) dołożyć najwyższej staranności, by Zawodnik przestrzegał postanowień Umowy i Załączników do Umowy,
c) doprowadzać Zawodnika na zajęcia i odbierać Zawodnika bezpośrednio po ich zakończeniu na własny koszt i
odpowiedzialność,
3. Opiekun  oświadcza,  że  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  jest  przedstawicielem  ustawowym
Zawodnika, Zawodnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
4. Przebywając  na  terenie  obiektów,  w  których  odbywają  się  zajęcia,  Opiekun  przestrzega  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych, a także dołoży najwyższej staranności, w celu ich
przestrzegania przez Zawodnika.
5. Poza  czasem  zajęć,  w  tym  bezpośrednio  przed  i  po  zajęciach,  Akademia  Sportowa  nie  ponosi
odpowiedzialności za Zawodnika.
6. Akademia Sportowa może posługiwać się  osobami trzecimi  przy wykonywaniu  zobowiązań wynikających z
Umowy. 

§ 3

1. Za  realizację  przedmiotu  Umowy przez  Akademię  Sportową  Opiekun  uiszcza  na rzecz  Fundacji  Akademii
Białego Orła składkę w kwocie wskazanej w Cenniku i Zasadach Płatności, za każdy miesiąc kalendarzowy, przelewem
na  rachunek bankowy. Numer rachunku znajduje się na egzemplarzu umowy – cennik. 
2. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany rachunku bankowego, numer
nowego  rachunku  bankowego  zostanie  przesłany  Opiekunowi  poczta  elektroniczną  na  adres  e-mail  wskazany  w
Umowie z odpowiednim wyprzedzeniem. 
3. W ramach składki Zawodnik jako członek Akademii Sportowej ma prawo, w szczególności, do uczestnictwa w
zajęciach  organizowanych  w  ramach  Akademii,  a  także  prawo  do  uczestnictwa  w  wydarzeniach  sportowych
organizowanych przez Akademię, na zasadach odrębnie ustalonych. Uczestnictwo w innych wydarzeniach sportowych
organizowanych  przez  Akademię  może  wiązać  się  z  dodatkowymi  opłatami  lub  spełnieniem  odrębnie  ustalonych
warunków.  O  warunkach  uczestnictwa  w  innych  wydarzeniach  sportowych  Opiekun  zostanie  powiadomiony  z
odpowiednim wyprzedzeniem informacją przesłaną pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mail.
4. Akademia nie przewiduje możliwości dokonywania składek w formie wpłat gotówkowych.
5. Opiekun zobowiązany jest do regulowania płatności składki do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego, za
dany miesiąc trwania Umowy. 
6. Akademia prowadzi  działalność przez cały  rok (poza  dniami  ustawowo wolnymi  od pracy)  co oznacza,  że
zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez Akademię Sportową terminach.

§ 4

1. Opiekun niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć, na nieodpłatne wykorzystanie lub
rozpowszechnianie  wizerunku  Zawodnika  w  materiałach  związanych  z  działalnością  Akademii  Sportowej,  w
szczególności  poprzez  zamieszczanie  na  stronach  internetowych,  stronie  Akademii  prowadzonej  w  portalu
społecznościowym Facebook, stronie Fundacji Białe Orły, na stronach internetowych sponsorów Akademii, partnerów
Akademii, plakatach, kalendarzach, filmach promocyjnych, materiałach poligraficznych, niezależnie od formy graficznej
prezentacji Zawodnika, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie
będzie naruszała dóbr osobistych Zawodnika, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego. 

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia zawarcia Umowy. 
2. Strony  są  uprawnione  do  rozwiązania  Umowy  z  zachowaniem  30-dniowego  okresu  wypowiedzenia,  pod
warunkiem złożenia  wypowiedzenia  w formie pisemnej, czyli  wszystkie  wypowiedzenia  złożone w danym miesiącu
skutkują rozwiązaniem Umowy po upływie 30 dni kalendarzowych.
3. W okresie wypowiedzenia  Zawodnik może brać udział  w zajęciach,  na zasadach określonych w Umowie i
Załącznikach do Umowy, a Opiekun jest zobowiązany do uiszczania składki.
4. W  przypadku  stwierdzenia  przez  lekarza  niezdolności  lub  niemożności  uczestnictwa  w  zajęciach  przez
Zawodnika, Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 
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5. Nieobecność Zawodnika na zajęciach z przyczyn niezawinionych przez Akademię Sportową nie powoduje po
stronie Akademii obowiązku zwrotu uiszczonej składki, a Opiekuna nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej kwoty
składki.
6. W razie co najmniej czternastodniowego opóźnienia w uiszczeniu składki przez Opiekuna,  Akademia Sportowa
może nie dopuścić Zawodnika do uczestnictwa w zajęciach, do momentu uiszczenia należnej składki, informując o tym
Opiekuna za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Umowie adres e-mail.
7. Akademia Sportowa ma prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących
przypadkach:
a) jeżeli Opiekun lub Zawodnik postępuje niezgodnie z postanowieniami Umowy lub Załączników do Umowy, a
wystosowane pisemne uzasadnionego upomnienia pozostaje bezskuteczne,
b) jeżeli  Akademia poweźmie informację dotyczącą stanu zdrowia Zawodnika lub innych istotnych okoliczności
dotyczących Zawodnika lub Opiekuna, mogących mieć wpływ na realizację Umowy, o których Opiekun niezwłocznie nie
poinformował Akademii, a uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację Umowy,
c) jeżeli Opiekun lub Zawodnik dopuści się rażącego naruszenia Umowy lub załączników do Umowy,
d) jeżeli Opiekun opóźnia się z uiszczeniem składki przez okres miesiąca, mimo wezwania do uiszczenia należnej
Akademii składki wystosowanego pocztą elektroniczną.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy albo o rozwiązaniu Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej Stronie. 
9. Opiekun nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz jakichkolwiek osób
trzecich.

§ 6

1. Akademia Sportowa ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań,
chyba  że  nastąpiło  ono  wskutek  sytuacji  losowych  lub  z  przyczyn  leżących  wyłącznie  po  stronie  Opiekuna  lub
Zawodnika.
2. Za sytuacje losowe Strony uznają zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub
zapobieżenia,  w  szczególności  katastrofy  naturalne,  warunki  atmosferyczne,  wojny,  strajki,  akty  wydawane  przez
organy władzy publicznej. 

§ 7

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie przesyłana pocztą elektroniczną e-mail na adres
Strony wskazany w Umowie, bądź przekazywana do rąk własnych.

§ 8

1. Administratorem danych  osobowych  Opiekuna  i  Zawodnika  jest  Akademia  Białego  Orła  –  będąca  projektem
Fundacji Białe Orły z siedzibą w Tilburg'u 5044 HT, Hoflaan 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KVK 61800422.
BTW 8544.93.712.  Opiekun  ma prawo  dostępu  do  treści  danych  swoich  oraz  Zawodnika,  a  także  możliwość  ich
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania o ile godzą one w dobre imię Opiekuna bądź
Zawodnika. 
2. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna i Zawodnika oraz, że został
poinformowany o dobrowolności podania danych. 

§ 9

1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  Umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Tryb zmian lub
uzupełnień Załączników do Umowy jest odrębny i został wskazany poniżej, w § 9 Umowy.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z treścią Załączników do
Umowy, zrozumiał ich treść i wyraża zgodę na ich postanowienia. Opiekun zobowiązuje się do dołożenia najwyższe
staranności w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Umowy oraz Załączników do Umowy przez Zawodnika. 
3. Akademia Sportowa doręcza Opiekunowi na piśmie oraz wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną e-mail treść
każdej  zmiany  Załącznika  do  Umowy  z  wyprzedzeniem  co  najmniej  jednego  miesiąca  kalendarzowego  przed
wprowadzeniem zmian  w życie  oraz  informuje  Opiekuna o prawie  do wypowiedzenia  Umowy w przypadku  braku
akceptacji tej zmiany. 
4. Opiekun może doręczyć Akademii Sportowej pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku
akceptacji proponowanej zmiany w Załączniku do Umowy, jednak nie później niż na 14 dni przed datą jej wejścia w
życie. Brak pisemnego oświadczenia Opiekuna w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany w Załączniku
do Umowy. 
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5. W przypadku złożenia przez Opiekuna oświadczenia o braku akceptacji zmian w Załączniku do Umowy, Umowa
ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. W przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia
Umowy, wskazanego w §9 ust. 4 Umowy Opiekunowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Akademia Sportowa Opiekun

………………………….………. …………………….………..
Prezes Fundacji/Pełnomocnik Rodzic / Opiekun Prawny 1

                                      ………………………………
Rodzic / Opiekun Prawny 2

Załączniki do Umowy:
1. Cennik i Zasady płatności
2. Regulamin Akademii 
3. Kodeks Akademii dla Zawodnika
4. Kodeks Akademii dla Rodzica
5. Oświadczenie o Stanie Zdrowia Dziecka

Materiały zawarte w umowie są własnością Fundacji Białe Orły. Kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie, dozwolone jest
wyłącznie  za  uprzednią  zgodą  Fundacji  Białe  Orły.  Niezastosowanie  się  do  powyższego  stanowi  naruszenie  praw  autorskich.
Akademia Białego Orła i jej oznaczenia słowno – graficzne, a także jej logotypy podlegają ochronie prawnej.

ZAŁĄCZNIK 1: CENNIK I ZASADY PŁATNOŚCI
1. Za realizację przedmiotu Umowy Opiekun uiści raz w roku opłatę  na rzecz Akademii Sportowej w kwocie brutto
140  EURO  (słownie: sto  czterdzieści  euro) w  terminie  do  14  dni  od  momentu  popisania  umowy.  W  przypadku
nieuiszczenia opłaty startowej następuje rozwiązanie umowy.
2. Co miesięczna składka członkowska w kwocie:  10 EURO, obowiązuje od drugiego miesiąca po podpisaniu
Umowy pomiędzy stronami.
(Kwota miesięcznej składki w przypadku zapisania każdego kolejnego dziecka wynosi:
- 2 dzieci: 15 EURO
- 3 dzieci: 25 EURO 
1. Opłata startowa pokrywa koszty rejestracji zawodnika w Holenderskim Związku Piłkarskim KNVB,
wyposażenie  zawodnika  w  sprzęt  treningowy  (strój  treningowy,  dres  sportowy  oraz  torba;  z  wyłączeniem obuwia
sportowego).
Nr rachunku bankowego Akademii, na który należy dokonywać opłat wynikających z postanowienia umowy:
Stichting Białe Orły Hoflaan 52, 5044 HT Tilburg, 
NL95INGB0006636796 (  w  tytule  Football  Akademi  Białe  Orły  oraz  Imię  i  Nazwisko  Opiekuna (podpisującego
umowę)  oraz  nr  Umowy.)kwota  wpłacona na  podany nr  konta-jest  traktowana jako darowizna,  którą  można
odliczyć od podatku.
  

ZAŁĄCZNIK 2: REGULAMIN AKADEMII 
1. Akademia  Białego  Orła  jest  projektem działającym pod patronatem Fundacji  Białe  Orły.  Siedziba  Fundacji
znajduję się w Tilburg'u. 
2. Zawodnikiem może być osoba fizyczna, która wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach, u której nie występują
przeciwwskazania do uprawiania sportu.
3. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademię na zajęciach, turniejach oraz  w życiu codziennym.
4. Zajęcia  odbywają  się  zgodnie  z  harmonogramem  zajęć,  z  którym  Opiekun  zostaje  zapoznany  w  trakcie
rejestracji  Zawodnika lub zajęć pokazowych na wskazany w harmonogramie zajęć okres. Harmonogramy zajęć na
kolejne okresu Akademii Sportowej przekazuje Opiekunowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres
wskazany w Umowie. 
5. Ze względu na sytuacje losowe: warunki atmosferyczne zagrażające życiu lub zdrowiu Zawodników zmianie
ulec może termin lub miejsce zajęć, w szczególności w okresach zimowych. O wszelkich zmianach Opiekun będzie
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informowany  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przed  terminem  rozpoczęcia  zajęć  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej e-mail na adres wskazany w Umowie.
6. Opiekun uiszcza składkę w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca.
7. Akademia Sportowa nie zwraca składki lub części składki w przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach
przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem zajęć bez winy Akademii. W przypadku przedłużającej się lub długiej
planowanej nieobecności Zawodnika.
8. Opiekuna obowiązuje dokonanie opłaty startowej (w kwocie  140 EURO) w terminie do 14 dni po podpisaniu
umowy. Każdy kolejny rok uczestnictwa w Akademi to 130 euro kosztów płatnych do 15 stycznia każdego roku. 
9. Zawodnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach członkostwa w Akademii.
10. Akademia zaleca Opiekunowi wykonanie podstawowych okresowych badań lekarskich Zawodnika z zakresu
medycyny sportowej we własnym zakresie. 
11. Opiekun, podpisuje Oświadczenie o Stanie Zdrowia Dziecka, stanowiące Załącznik do Umowy.  
12. Opiekun zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z Klubem Sportowym w sprawach organizacyjnych za
pomocą poczty elektronicznej, infolinii telefonicznej podanej na oficjalnej stronie internetowej Klubu Sportowego, bądź
poprzez koordynatorów poszczególnych lokalizacji, a w wyjątkowych przypadkach poprzez trenerów.
13. Zawodnik będzie poddawany ocenie trenerskiej, której celem będzie stworzenie grup Zawodników w podobnym
wieku oraz o podobnym zaawansowaniu sportowym.  
14. Zawodnik przestrzega Kodeksu Akademii dla Zawodnika. Opiekun dołoży najwyższej staranności, by Zawodnik
znał i  rozumiał dotyczące go postanowienia Umowy i Załączników do Umowy,  w szczególności  Kodeksu Akademii
Białego Orła dla Zawodnika.
15. Uczestnictwo Zawodnika w zajęciach jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją Umowy i Załączników do
Umowy przez Zawodnika. 

ZAŁĄCZNIK 3: KODEKS AKADEMII BIAŁEGO ORŁA DLA ZAWODNIKA
1. Zawodnik z dumą i godnie reprezentuje Akademię na zajęciach, jak i w życiu codziennym.
2. Zawodnik  wspiera innych Zawodników. Wszyscy z nas czasami popełniają błędy. Zawodnik  zachęca innych
Zawodników , aby zawsze starali się grać jak najlepiej. 
3. Zawodnik dba o dobro drużyny. Piłka nożna jest grą zespołową liczy się w niej dobro drużyny, a nie osiągnięcia
indywidualne. 
4. Zawodnik postępuje zgodnie z zasadą uczciwej rywalizacji – FAIR PLAY.
5. Zawodnik  przed każdymi zajęciami lub meczem ma czysty strój piłkarski, czyste obuwie do gry.
6. Zawodnik  szanuje  sprzęt  treningowy  i  meczowy  –  okazuje  przez  to  szacunek  rodzicom,  trenerom,  innym
Zawodnikom, przeciwnikom.
7. Zawodnik jest punktualny – nie spóźnia się na  zajęcia. Zawodnik przybywa co najmniej 15 minut przed ich
rozpoczęciem.
8. Zawodnik odżywia się zdrowo  – unika napojów słodzonych, napojów gazowanych, jedzenia typu fast-food,
słodyczy, chipsów. Zawodnik pamięta, że odpowiednie odżywianie ma dobry wpływ na zdrowie i formę.
9. Zawodnik  w  czasie  zajęć  zachowuje  się  jak  przystało  na  prawdziwego  piłkarza  –  trenuje  i  gra  z
zaangażowaniem, zespołowo.
10. Zawodnik jest posłuszny i wykonuje polecenia trenera, przez to szanuje jego pracę.
11. Zawodnik  zachowuje  się  kulturalnie,  w  żadnym wypadku  nie  używa  niecenzuralnych  zwrotów,  nie  obraża
innych osób, nie jest agresywny lub niezdyscyplinowany.
12. Zawodnik przykłada wagę do obowiązków szkolnych pamięta, że nauka w szkole jest najważniejsza i pomaga
również w myśleniu na boisku piłkarskim. 
13. Zawodnik ogranicza czas spędzony przed telewizorem lub komputerem na rzecz aktywności fizycznej.
14. Zawodnik bez pozwolenia trenera nie opuszcza miejsca zajęć w czasie ich trwania.
15. Zawodnik pamięta, że pracą i zaangażowaniem może w życiu osiągnąć wyznaczony cel, dlatego nie przejmuj
się porażkami i z odwagą stawia im wyzwanie.

ZAŁĄCZNIK 4: KODEKS AKADEMII DLA RODZICA
1. Opiekun wspiera i komplementuje Zawodnika.
2. Opiekun nie obarcza innych osób winą za złe wyniki,  czy niepowodzenia, Opiekun nie krytykuje Zawodnika,
przeciwnika, trenera, sędziego, w szczególności w obecności Zawodnika.
3. Opiekun szanuje opinie trenera i innych Opiekunów.
4. Opiekun stara się, aby Zawodnik widział w sporcie pozytywne wartości.
5. Opiekun dba o czystym stroju i obuwiu piłkarskiego Zawodnika – pomaga w przygotowaniu sprzętu na zajęcia.
6. Opiekun  stara  się  wykształcić  w  Zawodniku  umiejętność  samodzielnego  przygotowania  własnego  sprzętu
sportowego.

www.bialeorly.nl

http://WWW.akademiareissa.pl/


      FOOTBALL – DROGA DO MARZEŃFOOTBALL – DROGA DO MARZEŃ

7. Opiekun  jest  punktualny,  Opiekun  przypomina  Zawodnikowi  o  punktualności,  przyprowadza  Zawodnika  na
zajęcia minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem. Opiekun pamięta, by zawsze punktualnie odebrać dziecko z zajęć.
8. Opiekun  dba  o  zdrowie  Zawodnika,  w  tym  o  zdrowie  odżywianie  –  w  diecie  Zawodnika  unika  napojów
słodzonych, napojów gazowanych, jedzenia typu fast-food, słodyczy, chipsów. Opiekun stara się przygotowywać posiłki
o stałych porach i zbilansowanych w składniki odżywcze.
9. Opiekun w czasie zajęć i meczów nie przeszkadza trenerowi, nie podważa jego autorytetu, nie wydaje poleceń.
Opiekun może obserwować zajęcia poza boiskiem.
10. Opiekun nie rozprasza Zawodnika podczas zajęć lub meczów. Opiekun stara się dać Zawodnikowi swobodę
działania, by rozwijał swoje umiejętności i skupił się na zadaniach wyznaczonych przez trenera.
11. Opiekun stara się stosować do rad trenera oraz profesjonalistów ds. odżywiania,  medycyny sportowej,  czy
sprzętu, wskazanych przez Akademię Sportową.
12. Opiekun dba, by Zawodnik wypełniał obowiązki szkolne. 
13. Opiekun stara się ograniczać Zawodnikowi „siedzący tryb życia”, w tym czas spędzony przed telewizorem lub
komputerem. Opiekun wychodzi z inicjatywą aktywności fizycznej do Zawodnika.
14. Opiekun rozmawia z Zawodnikiem na temat zajęć i uczestnictwa w Akademii.
15. Opiekun stara się dbać o dietę,  realizację obowiązków szkolnych i  o regularne uczestnictwo Zawodnika w
zajęciach Akademii.
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ZAŁĄCZNIK 5: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………… działając jako przedstawiciel ustawowy

– Opiekun ……………………………………………………, będącego Zawodnikiem Akademii oświadczam, iż zostałem

poinformowany  i  zrozumiałem,  że Fundacja  Białe  Orły  w  Tilburg'u  5044  HT,  Hoflaan  52   wpisaną  do  rejestru

przedsiębiorców KVK 61800422. BTW 8544.93.712., prowadzącą piłkarską Akademię Białego Orła, zaleca Opiekunowi

wykonanie  podstawowych  okresowych  badań  lekarskich  wyżej  wskazanego  małoletniego  -  Zawodnika  z  zakresu

medycyny sportowej we własnym zakresie lub na wskazanych przez Akademię Sportową warunkach, w celu założenia i

prowadzenia  dokumentacji  zdrowotnej  wyżej  wskazanego  małoletniego  –  Zawodnika oraz  oświadczam,  że  wyżej

wskazany  Zawodnik  jest  zdrowy  i  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  do  uczestniczenia  Zawodnika  w  zajęciach

sportowych  organizowanych  przez  Akademię  oraz  wszelkich  meczach  i  turniejach  wchodzących  w  skład

harmonogramu zmagań Akademii Białego Orła. 

Oświadczam, że do momentu wykonania  badań lekarskich wyżej wskazanego małoletniego - Zawodnika z zakresu

medycyny sportowej ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Zawodnika, wynikający

choćby pośrednio z niepoddania małoletniego – Zawodnika badaniom lekarskim.

Tilburg, dnia…………………. 

…………………….………… ………………………………
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