UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWEGO
Zawarta w dniu…………………………………………… roku, w Gdańsku, pomiędzy
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Sportowy EX Siedlce Gdańsk ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80041 Gdańsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000043777, o numerze NIP:
5832513617 reprezentowanym przez członka zarządu – Łukasza Witka zwanym dalej Akademia EX
Siedlce Gdańsk.
a
………………………………………………………..,zamieszkałym……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
nr tel………………………………………………., e-mail………………………………………………………
(DRUKOWANYMI LITERAMI)
zwanym w dalszej części umowy Opiekunem, dalej zwanych łącznie Stronami lub Stroną każda z
osobna.
Mając na uwadze, że Akademia EX Siedlce Gdańsk prowadzi szkolenie sportowe z piłki nożnej, a
Opiekun wyraża wolę, aby jego dziecko brało w nim udział, Strony zawierają umowę o następującej
treści.
§1
1. Akademia EX Siedlce Gdańsk oświadcza, iż prowadzi szkolenie sportowe z piłki nożnej, w
ramach celów statutowych.
2. Opiekun oświadcza, że:
a. Przysługuje mu władza rodzicielska i jest prawnym opiekunem dziecka.
b. Działa za zgodą i w porozumieniu z pozostałymi prawnymi opiekunami dziecka.
c. Aktualny stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w szkoleniu sportowym.
§2
1. Na mocy niniejszej umowy Akademia EX Siedlce Gdańsk przyjmuje jako uczestnika szkolenia
sportowego dziecko
…………………………………………………………………………, data urodzenia ………………………..
miejsce urodzenia ………………………………, adres zamieszkania………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. EX Siedlce Gdańsk nie prowadzi zajęć w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie przerw
świątecznych oraz w okresie ferii zimowych i letnich wakacji.

§3
1. Udział w szkoleniu piłkarskim jest płatny. Opłata miesięczna wynosi 140,00 zł. Opłata wchodzi w
życie od 01.04.2022 r.
2. Zajęcia odbywają się w uzgodnionych terminach, 2 razy w tygodniu. Harmonogram zajęć
znajduje się na stronie www.akademiaex.pl. Długość trwania pojedynczych zajęć piłkarskich dla
poszczególnych grup wiekowych:
a) rocznik 2010/11 – min. 75 min.,
b) rocznik 2012 – min. 75 min (z podziałem na mniejsze grupy – min. 60 min),
c) rocznik 2013/14 – min. 60 min.,
d) rocznik 2015/16 – min. 60 min.
e) rocznik 2017 i młodsi – min. 60 min.
3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca, wyłącznie
przelewem na rachunek bankowy organizatora o numerze:

14 1240 2920 1111 0000 4500 3235
4. W tytule należy wpisać: „podając imię i nazwisko dziecka oraz dopisek „Siedlce”
5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie ma wpływu na wysokość miesięcznej opłaty.
6. Zmniejszenie opłaty miesięcznej, może nastąpić w szczególnych przypadkach, które należy
zgłosić mailowo na adres: kontakt@akademiaex.pl.
7. W przypadku braku opłaty, Akademia EX Siedlce Gdańsk jest uprawniona do rozwiązania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Opiekuna i
wyznaczeniu 7 dniowego terminu do uiszczenia zaległej opłaty.
§4
1. Osoba do kontaktu ze Strony Akademii EX Siedlce Gdańsk: pan Krzysztof Chojnacki, nr tel.
697 027 855 lub adres e-mail: kontakt@akademiaex.pl.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia: 30 czerwca 2022 roku.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§6
1. Dziecko ma prawo brać czynny udział w zajęciach grupy, do której zostało przydzielone.
2. Dziecko zobowiązane jest do:
a. Informowania trenera osobiście lub poprzez Opiekuna o dłuższej nieobecności z
powodu kontuzji, choroby bądź innych.
b. Godnego reprezentowania barw klubowych zgodnie z zasadami fair play.
c. Szanowania innych członków klubu.
3. Korzystanie z obiektów klubowych jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką trenera.
§7
1. Opiekun ma prawo do:
a. Kontaktu z Akademia EX Siedlce Gdańsk w celu uzyskania informacji na temat swojego
dziecka.

b. Uczestniczenia w zebraniach z trenerami.
2. Opiekun zobowiązuję się do:
a. Punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia, zgodnie z ustalonym
harmonogramem oraz do odbioru dziecka po zajęciach.
b. Do terminowego dokonywania wpłat związanym z uczestnictwem dziecka w zajęciach.
c. W trakcie prowadzonych zajęć znajdować się w wyznaczonym przez trenera miejscu na
terenie obiektu sportowego oraz nie ingerowanie w jego pracę.
3. Za przekazywanie informacji dotyczących szkolenia sportowego odpowiedzialna jest Akademia
EX Siedlce Gdańsk.
§8
1. Opiekun zezwala dziecku na udział w szkoleniu sportowym z piłki nożnej na własną
odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia, uchybień ze strony Akademia
EX Siedlce Gdańsk, jest on zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie
zajęć wypadki.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależycie wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony
stwierdzają wspólnie, że za takie uważają między innymi: stan wojny, stany wyjątkowe czy stany
klęski żywiołowej. Za przypadek siły wyższej strony rozumieją również decyzję organów władzy
publicznej.
§9
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
Stron.
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna i dziecka w celu realizacji
umowy o świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka w celu podejmowania działań
promocyjnych Akademia EX Siedlce Gdańsk, na stronie internetowej, Facebooku, czy
nośnikach reklamowych.

Informujemy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne i w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć wyrażoną
zgodę. Cofnięcie zgody powinno nastąpić mailowo na adres: kontakt@akademiaex.pl

……………………………………….
……………………………………….
Akademia EX Siedlce Gdańsk

Opiekun

