
 

 

REGULAMIN KART ZAWODNIKA AKADEMII LECHII 

 

§ 1. Definicje 

 

● Akademia Lechii - klub sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki, prowadzony 

przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.  

● Karta Zawodnika Akademii Lechii, Karta – dokument w formie plastikowej karty  

z naniesionymi danymi Zawodnika, wydawany przez Tomaszowskie Centrum Sportu 

sp. z o.o. 

● Zawodnik – osoba fizyczna, będąca członkiem Akademii Lechii zgodnie  

z wewnętrznymi uregulowaniami tej jednostki.  

 

§ 2. Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania i zasady korzystania z Karty 

Zawodnika Akademii Lechii. 

2. Wydawcą i właścicielem Karty Zawodnika Akademii Lechii jest Tomaszowskie Centrum 

Sportu sp. z o.o. 

3. Zawodnik staje się posiadaczem Karty, zgodnie z postanowieniami §3 i akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3. Przyznawanie Karty Zawodnika Akademii Lechii 

 

Karta Zawodnika Akademii Lechii przyznawana i wydawana jest każdemu Zawodnikowi Klubu, 

który regularnie wpłaca składki do Akademii Lechii. 

 

§ 4. Karta Zawodnika Akademii Lechii 

 

1.  Karta Zawodnika Akademii Lechii  jest imienna i zawiera następujące dane:  

● imię i nazwisko Zawodnika,  

● datę wydania 

● zdjęcie Zawodnika 

2. Karta wydawana jest na dany sezon.   

 

§ 5. Prawa i obowiązki posiadacza Karty Zawodnika 

 

1. Zawodnik posługujący się Kartą Zawodnika Akademii Lechii zobowiązany jest do 

zachowania zgodnego z duchem sportowym i poszanowania zasad współżycia 

społecznego. 



 

 

2. Posiadacz Karty może legitymować się wyłącznie własną kartą i nie może udostępniać 

jej osobom trzecim. 

3. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskiwania zniżek oraz skorzystania z ofert 

specjalnych tj.: 

● 10% rabat w sklepie firmowym w Arenie Lodowej 

● Darmowe wejścia na ślizgawki dla Zawodnika w Arenie Lodowej 

● Darmowe wejścia na mecze III Ligi dla Zawodnika i jednego rodzica/opiekuna 

prawnego 

● Darmowe wejścia na mecze I Ligi Siatkówki dla Zawodnika i jednego 

rodzica/opiekuna prawnego 

4. Zawodnik może korzystać z uprawnień wynikających z posiadania Karty wielokrotnie. 

5. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty, jeśli zajdzie taka 

konieczność. 

6. Wydawca Karty nie przewiduje wydawania duplikatów Kart.  

 

§ 6. Utrata prawa do posługiwania się Kartą Zawodnika Akademii Lechii 

 

1. Zawodnik traci prawo do posługiwania się Kartą a tym samym do uzyskiwania zniżek 

oraz możliwości korzystania z ofert specjalnych i jest zobowiązany do zwrotu Karty w 

momencie stwierdzenia: 

● Posługiwania się Kartą wydaną na inną osobę 

● Umożliwienia korzystania z przywilejów, jakie daje Karta osobom nieposiadającym 

Karty, z wyłączeniem osób wymienionych w regulaminie.  

● Żądanie usunięcia danych Zawodnika z bazy danych 

● Rezygnacji z członkostwa w Akademii Lechii 

● Wyrządzania szkody organowi wydającemu Kartę 

 

§ 7. Dane osobowe  

 

1. Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Zawodników w 

oparciu o Politykę Prywatności Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. 

2. Zawodnik wyrażając zgodę i przekazując dane Akademii Lechii wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych.  

3. Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.  

4. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Akademii Lechii wiąże się z 

konsekwencjami określonymi w § 6.  

 

 

 

 



 

 

§ 8. Odmowa wydania, pozbawienie Karty  

 

1. Zarząd Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. z własnej inicjatywy może odmówić 

wydania, bądź pozbawić Karty Zawodnika Akademii Lechii osoby, które:  

● Utraciły prawo do korzystania z Karty w oparciu o zapisy § 6.  

● Działały na szkodę Akademii Lechii i przedstawiały postawę niezgodną ze 

sportowym duchem.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

2. Regulamin Karty Zawodnika Akademii Lechii podlega publikacji na stronie 

www.lechiatm.pl  

 

 

WZÓR KARTY 

 

 
 

 


