UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SZKOLENIA
LEKKOATLETYCZNEGO
zawarta w dniu ……………………… roku w Otwocku, pomiędzy
Stowarzyszeniem Otwocki Klub Sportowy „START” z siedzibą w Otwocku, ul. Sportowa 1, 05-400
Otwock, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000045556, zwanym w dalszej części umowy „Klubem”
a
…………………………………………….................................., posiadającym numer PESEL............…………………….,
zamieszkałym przy ul. …………………………………………………………......................... w …………………………………
nr tel…………………………, e-mail………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy
Opiekunem
dalej zwanych łącznie „Stronami”
Mając na uwadze, że Klub prowadzi szkolenie lekkoatletyczne , a Opiekun Wyraża wolę, aby jego
dziecko brało w nim udział , strony zawierają umowę o następującej treści .
§1
1. Klub oświadcza, iż prowadzi zajęcia lekkoatletyczne pod nazwą OKS „OTWOCK” dla dzieci
i młodzieży, w ramach celów statutowych.
2. Opiekun oświadcza, że:
1) przysługuje mu władza rodzicielska wobec/jest prawnym opiekunem dziecka
..................................................................... i jest uprawniony do zawarcia niniejszej
umowy,
2) działa za zgodą i w porozumieniu z pozostałymi przedstawicielami ustawowymi
dziecka,
3) aktualny stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w treningach prowadzonych
przez Otwocki Klub Sportowy „START” oraz nie są mu znane jakiekolwiek
przeciwwskazania do udziału dziecka w treningach oraz zawodach.
§2
1. Na mocy niniejszej umowy Klub przyjmuje jako uczestnika treningów dziecko:
………………………………………………...........................................................................................,
PESEL …………………………..........data urodzenia …………………….….... miejsce ur.............................
adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………....................................................
2. Klub nie prowadzi zajęć w czasie przerwy wakacyjnej (w miesiącu lipcu, sierpień do
uzgodnienia), przerw świątecznych oraz przerwy zimowej (okres ferii zimowych).
§3
1. Udział w treningach jest odpłatny. Opłata za zajęcia wynosi 80 zł miesięcznie, za drugie
dziecko 50 zł, za trzecie dziecko 40 zł..

Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca, na wskazany numer
rachunku bankowego:. 16 1020 1127 0000 1902 0007 1928

2. Nieobecność uczestnika w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Klub nie ma
wpływu na wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1.
3. Zmniejszenie opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególnych
przypadkach, po uprzednim złożeniu przez Opiekuna pisemnego wniosku o zmniejszenie
opłaty. Złożony wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Uwzględnienie wniosku należy do
Zarządu Klubu.
4. W przypadku braku zapłaty opłaty, o której mowa w ust. 1, Klub jest uprawniony do
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu
Opiekuna i wyznaczeniu 7 dniowego terminu do uiszczenia zaległych opłat.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ………………………………r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do PISEMNEGO wypowiedzenia niniejszej umowy
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§5
1. Decyzję o przydzieleniu dziecka do danej grupy szkoleniowej podejmuje Zarząd Klubu, na
podstawie informacji trenera. Klub może w każdym okresie szkolenia podjąć decyzję o
zmianie grupy szkoleniowej.
2. Dziecko ma prawo brać czynny udział w zajęciach grupy, do której zostało przydzielone.
3. Dziecko zobowiązane jest w szczególności do:
1)
informowania trenera o nieobecności na zajęciach, w szczególności o chorobach,
kontuzjach lub innych przypadkach powodujących dłuższą nieobecność,
2)
godnego reprezentowania barw Klubu OKS „START” zgodnie z zasadami fair play,
3)
kultywować historię klubu OKS „START”,
4) szanowania innych członków klubu OKS „START”
4. Korzystanie z obiektów Klubu możliwie jest tylko i wyłącznie pod opieką trenera.
§6
1. Opiekun ma prawo do:
1)
kontaktu z trenerami oraz pracownikami i przedstawicielami Klubu w celu uzyskania
informacji na temat swojego dziecka,
2)
uczestniczenia w zebraniach ze sztabem szkoleniowym, podczas których
informowany jest działalności Klubu oraz obowiązujących w nim zasadach,
2. Opiekun zobowiązuje się:
1)
do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia szkoleniowe wraz ze strojem
sportowym na zajęcia treningowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz do odbioru
dziecka po zajęciach,
2)
do terminowego dokonywania wszelkich opłat związanych z uczestnictwem dziecka w
zajęciach szkoleniowych,
3) w trakcie prowadzonych zajęć znajdować się w wyznaczonych, przez trenera bądź innego
pracownika Klubu, miejscach i nie krytykować trenujących dzieci oraz wskazówek trenera,
4)
nie ingerować w część metodyczną prowadzonych zajęć.
3. Opiekun ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu szkód dokonanych przez dziecko w
trakcie zajęć szkoleniowych w mieniu Klubu.

4. Za przekazywanie informacji Opiekunowi o dziecku odpowiedzialny jest trener.
5. Opiekun wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka poprzez podpisanie
oświadczenie pn. „Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku”, które stanowi integralną część
zawartej umowy.
§7
1. Wszelkie informacje na temat Klubu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
www.oksotwock.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka stanowią
integralną część zawartej umowy i są załącznikami do niniejszej umowy.
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Załączniki:
1.i.1. Oświadczenie „Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku”.
1.i.2. Oświadczenie rodziców/opiekunów zawodnika.

