
 

 

REGULAMIN PROGRAMU KLUBU 100 „Ruchu” Chorzów 

  

§ 1  Zasady ogólne 

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

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zainteresowanych 

wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności  

2. Uczestnictwo w programie Klub 100 to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia 

w celu rozwoju Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów prowadzonej przez Fundację 

„Ruch” Chorzów oraz „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie. 

3. W programie Klub 100 uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia.  

4. Środki uzyskane poprzez wpłaty na Klub 100 zostaną przeznaczone na szkolenie 

młodzieży (sprzęt sportowy, wyjazdy na turnieje itp.) Akademii Piłkarskiej „Ruchu” 

Chorzów prowadzonej wspólnie z Fundacją „Ruch” Chorzów. 

 

§ 2 Prawa, Obowiązki i Przywileje Członków Klubu 100 

1. Członkowie Klubu 100, wspierają Klub „Ruch” Chorzów regularnymi wpłatami na konto 

Klubu w wysokości minimum 100 zł netto miesięcznie.  



2. Członek Klubu 100, który w danym kwartale kalendarzowym wpłaci najwyższą kwotę na 

konto Klubu otrzyma do wykorzystania dwie wejściówki VIP na wybrany mecz „Ruchu” 

Chorzów, w którym Klub będzie występować w roli gospodarza. Wejściówki VIP będą do 

wykorzystania w przeciągu 6-miesięcy od momentu otrzymania uprawnienia do 

otrzymania wejściówek. Wejściówki nie obowiązują na „Wielkich Derbach Śląska”. 

3. Członek Klubu 100 otrzymuje następujące  prawa i przywileje:  

a) rabat w wysokości 10% na zakup sprzętu oraz wszelkich oryginalnych gadżetów  

oraz asortymentu zakupionego oficjalnych sklepach „Ruchu” Chorzów (Strefa 

Kibica), 

b) prawo wstępu na m.in.: spotkania biznesowe (z zapewnionym cateringiem) 

organizowane, uroczystości klubowe oraz konferencje prasowe, 

c) miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu 

www.ruchchorzow.com oraz w gablocie informacyjnej zlokalizowanej w budynku 

klubowym,  

d) zniżki w związku z zakupionym karnetem - rabat w wysokości 25% na zakup sprzętu 

oraz wszelkich oryginalnych gadżetów  oraz asortymentu zakupionego oficjalnych 

sklepach „Ruchu” Chorzów (Strefa Kibica), 

e) osoby prawne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości otrzymają zniżki na świadczenia reklamowe, 

f) karnet VIP (z cateringiem) na wszystkie mecze z osobną grafiką w formie legitymacji 

członkowskiej Klubu 100 

g) specjalny, unikatowy szalik, który nie będzie dostępny w sprzedaży detalicznej, 

h) dostęp do specjalnej platformy informacyjnej z osobnym adresem e-mail, na którą 

wysyłane będą ekskluzywne materiały dotyczące Klubu 

i) dedykowaną pomoc jednego z pracowników „Ruchu” Chorzów S.A.  związaną z jego 

członkowstwem w Klubie 100 jak również związaną z przywilejami związanymi 

z członkostwem w Klubie 100 

j) możliwość darmowego wynajęcia Kawiarni Klubowej „Ruchu” Chorzów raz 

w sezonie  

k) osoby prawne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej otrzymuje dodatkowo artykuł dedykowany 

w magazynie „niebieska eRrka” – po uprzedniej konsultacji z przydzielonym 

opiekunem, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. i Regulaminu. 

4. Wpłaty należy dokonywać na konto podane w deklaracji uczestnictwa z koniecznym 

dopiskiem: „Klub 100 - imię i nazwisko/nazwa podmiotu” do 10 dnia każdego miesiąca.  

 



§ 4 Warunki uzyskania członkostwa Klubu 100 

1. Członkiem "Klubu 100 „Ruchu” Chorzów , zostaje osoba która wypełni i podpisze 

deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu 100 dostępną na stronie oficjalnej 

Klubu WWW.ruchchorzow.com.pl lub w siedzibie Klubu.  

2. Zarząd Klubu jako organizator Klubu 100 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 

danej osoby na członka Klubu 100 bez konieczności uzasadnienia.  

3. Obecni sponsorzy klubu którzy wpłacają minimum 100,00 zł miesięcznie, mogą zgłosić 

również akces na Członka Klubu 100 składając pisemnie/mailowo deklarację 

przystąpienia.  

4. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

finansowych związanych z członkostwem w Klubie 100. 

 

§ 5 Dane Osobowe 

1. Administratorem bazy zawierającej dane osobowe wszystkich Członków Klubu 100  jest 

„Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie. 

2. „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie przetwarza dane osobowe oraz dane niezbędne do 

rozliczeń i współpracy z Klubem100 

3. Każdemu Członkowi Klubu 100 przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo 

do złożenia wniosku o ich aktualizację. 

  

 § 6 Wykluczenie i postanowienia końcowe Klubu 100 

1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkowstwa w  Klubie 100 

osoby, gdy działa ona na szkodę Klubu 100 lub Klubu „Ruchu” Chorzów.  

 

2. Brak wpłaty za okres 2 miesięcy powoduje wygaśnięcie członkowstwa. 

3. Wykluczony traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.  

4. Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuiszczonych wpłat, pod warunkiem 

wysłania wezwania do zapłaty w 7-dniowym terminem płatności – drogą mailową lub 

pisemnie na adres podany w deklaracji. 

5. Członkostwo w Klubie100 ustaje w przypadku złożenia przez Członka Klubu pisemnego 

zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia przez 

„Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie oraz wykluczenia Członka z Klubu 100 

6. Członkostwo w Klubie 100 wygasa w przypadku: 



a. Śmierci Członka Klubu  

b. Likwidacji Członka Klubu – w przypadku osób prawych oraz jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

7. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób 

odpowiedzialności Członka Klubu wobec „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie. 

8. „Ruchowi” Chorzów S.A. przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu 100, ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. naruszenia zasad działania lub Regulaminu Klubu 100 

b. podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub 

wizerunek „Ruchu” Chorzów S.A. 

c. podania w deklaracji o przyjęcie do Klubu 100 nieprawdziwych danych, w tym 

dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych 

dotyczących Członka Klubu 

d. nie przekazania „Ruchowi” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie informacji związanych 

ze zmianą status prawnego Członka Klubu (np. zamknięcie działalności 

gospodarczej)  

9. W przypadku zawieszenia członkowstwa, podmiotowi zawieszonemu nie przysługują 

przywileje z § 2 Regulaminu. 

 

§ 7 Postanowienia Końcowe 

1. „Ruch” Chorzów S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności 

w przypadku zmiany przepisów prawnych lub podatkowych dotyczących działalności 

Klubu.  

2. „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

niniejszego Regulaminu jak również zmiany zakresu świadczonych usług.  

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu oraz 

członkowstwa w Klubie100 wiążącą interpretację wydaje Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.  

 


