
REGULAMIN KLUBU 100

RZESZOWSKIEGO TOWARZYSTWA ŻUŻLOWEGO

§ 1 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a) Regulamin –  niniejszy  dokument  określający  prawa  i  obowiązki  Organizatora  

i Członków Klubu;

b) Członek  Klubu –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  oraz  jednostka  organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która

uzyskała  członkostwo  w  Klubie  100,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego

Regulaminu;

c) Organizator  – Rzeszowskie  Towarzystwo  Żużlowe  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  

ul.  Hetmańska  69,  35-078  Rzeszów,  NIP:  8133823058,  REGON:  384385560,

wpisane do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000824507;

d) Klub 100 – projekt prowadzony i zarządzany przez Organizatora, którego celem jest

wsparcie  działalności  statutowej  Organizatora,  funkcjonujący  na  podstawie

niniejszego Regulaminu;

e) Składka  członkowska  –  uiszczana  przez  Członka  Klubu  na  rzecz  Organizatora

kwota pieniężna, związana z członkostwem w Klubie 100.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Program  Klub 100 skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym  ustawa  przyznaje

zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem finansowym działalności Rzeszowskiego

Towarzystwa Żużlowego.

2. Środki  pieniężne  uzyskane  poprzez  wpłaty  w  ramach  Klubu  100 zostaną  w  całości

przeznaczone na działalność statutową Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego, w tym

w szczególności na szkolenie młodzieży oraz wyposażenie warsztatu klubowego. 

3. Członkostwo  w  Klubie  100  jest  dobrowolne.  Członek  Klubu  może  zrezygnować  

z członkostwa w Klubie 100, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Członkostwo w Klubie 100 polegać może na zadeklarowaniu wpłat Składki członkowskiej

w formie darowizny lub poprzez zawarcie z Organizatorem umowy sponsorskiej.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Członków Klubu.



§ 3 Prawa i obowiązki Członka Klubu

1. Przystępując  do  Klubu  100, Członek  Klubu  zobowiązuje  się  do  uiszczania  Składki

członkowskiej w wysokości 1.000,00 zł za każdy rok uczestnictwa w Klubie 100. 

2. Pierwsza  składka  członkowska  płatna  jest  w  terminie  14  dni  od  dnia  wypełnienia  

i  przekazania  Organizatorowi  deklaracji  członkowskiej.  Każda  kolejna  Składka

członkowska płatna jest z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku członkowska 

w Klubie 100.

3. Składka  członkowska  uiszczana  jest  przez  Członka  Klubu  na  rachunek  bankowy

Organizatora wskazany w deklaracji członkowskiej.

4. Członkowi Klubu przysługują następujące uprawnienia:

a) 1 karnet na wszystkie mecze ligowe, w każdym roku członkostwa w Klubie 100;

b) 15% rabatu na gadżety klubowe;

c) podziękowanie  za  wsparcie  i  członkostwo  w  Klubie  100 w  formie  plakatu  lub

kalendarza z autografami całej drużyny;

d) możliwość  używania  tytułu  Członek  Klubu  100  Rzeszowskiego  Towarzystwa

Żużlowego  oraz  podawania  do  publicznej  wiadomości  informacji  dotyczących

wsparcia Organizatora i uczestnictwa w Klubie 100;

e) reklama  umieszczona  w  programie  zawodów  i  w  mediach  społecznościowych

Organizatora  (w  przypadku  Członków  Klubu  zawierających  umowę  sponsorską  

w związku z członkostwem w Klubie 100).

§ 4 Uzyskanie członkostwa w Klubie 100

1. Członkiem Klubu 100 zostaje osoba, która wypełni i przekaże Organizatorowi deklarację

członkowską. 

2. Przekazanie  podpisanej  deklaracji  członkowskiej  może  nastąpić  drogą  mailową  lub  

w  formie  tradycyjnej  (przesyłka  listowna  na  adres  Organizatora  lub  dostarczenie  do

siedziby Organizatora).

3. Wzór  deklaracji  członkowskiej  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Organizatora,  jak

również w siedzibie Organizatora.

4. Warunkiem  uzyskania  członkostwa  w  Klubie  100 jest  uiszczenie  pierwszej  rocznej

Składki  członkowskiej   w  terminie  14  dni  od  dnia  wypełnienia  i  przekazania

Organizatorowi deklaracji członkowskiej.

5. Warunkiem uzyskania członkostwa w  Klubie 100 jest zapoznanie się i zaakceptowanie

niniejszego  Regulaminu,  co  kandydat  na  Członka  Klubu  potwierdza  w  deklaracji

członkowskiej.

6. Organizator  zastrzega sobie  prawo odmowy,  z  ważnych powodów,  członkostwa danej

osoby/podmiotu w Klubie 100.



§ 5 Pozbawienie i utrata członkostwa w Klubie 100

1. Brak wpłaty Składki  członkowskiej  w terminach określonych w niniejszym Regulaminie

powoduje wygaśnięcie członkostwa w Klubie 100.

2. Organizator uprawniony jest do pozbawienia członkostwa w Klubie 100 Członka Klubu  

w przypadku działania na szkodę Klubu 100 lub Organizatora, jak również w przypadku

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Członek Klubu może zrezygnować w członkostwa w Klubie 100 w terminie do 31 grudnia

każdego  roku  członkostwa  w  Klubie  100.  W  przypadku  braku  rezygnacji  w  terminie

określonym w zdaniu  poprzednim  członkostwo  w  Klubie  100 zostaje  przedłużone  na

kolejny rok.

4. Z dniem utraty członkostwa Członek Klubu traci uprawnienia związane z uczestnictwem 

w Klubie 100.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu, jak również osób reprezentujących

Członków Klubu jest Organizator.

2. Dane osobowe Członka Klubu lub osób reprezentujących Członka Klubu są przetwarzane

na  podstawie  art.  6  ust  1  lit.  b)  RODO,  w  celu  związanym  z  przystąpieniem  

i uczestnictwem w Klubie 100 oraz jego funkcjonowaniem, a także w celu ewentualnego

ustalenia  lub dochodzenia  roszczeń lub obrony przed roszczeniami,  a także w celach

archiwizacyjnych  -  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  prawnie  uzasadniony  interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Dane  osobowe  Członka  Klubu  lub  osób  reprezentujących  Członka  Klubu  mogą  być

przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe

na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa. Dane dotyczące Członka Klubu mogą zostać zamieszczone

przez  Organizatora  w  materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych  dotyczących

działalności  Klubu 100 w przypadku gdy Członek Klubu wyrazi na to odrębną zgodę  

w deklaracji członkowskiej. 

4. Dane  osobowe  Członka  Klubu  lub  osób  reprezentujących  Członka  Klubu  będą

przechowywane  przez  czas  trwania  członkostwa  w  Klubie  100,  chyba,  że  dalsze  ich

przechowywanie  uzasadnione  jest  terminem  przedawnienia  roszczeń  lub  celami

archiwizacyjnymi  określonych  przepisami  szczególnymi  takimi  jak  chociażby  ustawa  

o rachunkowości.

5. Członkowi Klubu lub osobie reprezentującej Członka Klubu przysługuje prawo do:

a) dostępu  do  swoich  danych  osobowych  i  otrzymania  kopii  danych  osobowych

podlegających przetwarzaniu;



b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  w  przypadkach  wskazanych  w  art.  18

RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art.

21 RODO;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie  danych  osobowych  jest  całkowicie  dobrowolne,  jednakże  brak  ich  podania

uniemożliwia uczestnictwo w Klubie 100.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy

powszechnie obowiązującego prawa.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne 

z  prawem,  nieważne  lub  w  inny  sposób  niewykonalne  w  zakresie  przewidzianym

przepisami  prawa,  to  w tym zakresie  zostaje  ono wyłączone.  W pozostałym zakresie

Regulamin pozostaje w mocy.

3. Organizator  może  dokonać  zmiany  postanowień  Regulaminu  po  uprzednim

poinformowaniu Członków Klubu drogą mailową na adresy e-mail wskazane w deklaracji

członkowskiej, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli

Członek Klubu nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do

zrezygnowania z członkostwa w Klubie 100.


