Umowa o prowadzenie zajęć sportowych
zawarta w Łodzi w dniu __________________ roku pomiędzy:
●
●

Stowarzyszeniem Football School z siedzibą: 90-630 Łódź, ul. Lipowa 52 lok. 3 NIP: 7272832422, REGON:
380032770, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Klepczarka – zwaną w dalszej części umowy
„Football School”; a
Panią/Panem ______________________________________________________________________,

●

Zam. _________________________________________, PESEL:________________________

●

TEL. ______________________________________mail.______________________________
rodzicami małoletniego __________________________________________, PESEL: _______________
zwany w dalszej części umowy „Opiekunem”.
Małoletni w dalszej części umowy zwany jest „Uczestnikiem”
1.

Mając na względzie, że celem Statutowym Stowarzyszenia Football School jest m.in. upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu jak i propagowanie zdrowego trybu życia, Strony postanawiają zawrzeć
niniejszą umowę, której celem jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Stowarzyszenia do
propagowania uprawiania sportu poprzez wnoszenie składki członkowskiej na pokrycie kosztów
organizowanych zajęć.
2. W wyniku zawarcia umowy Uczestnik nabywa uprawnienia do uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Stowarzyszenia Football School.
§1
1. Opiekun wyraża zgodę na udział Uczestnika w zajęciach organizowanych przez Football School, zwanych
dalej Treningami, które będą odbywały się:;
❑ 1 raz w tygodniu;
❑ 2 razy w tygodniu;
❑ 3 razy w tygodniu;
2. Opiekun zobowiązują się do realizacji obowiązków opisanych w niniejszej umowie, w szczególności do
terminowego regulowania opłat za Treningi.
3. Treningi odbywały się będą w S.P. nr __________________________________________________
4. Football School zastrzega sobie prawo do odwołania Treningu, przy czym postara się poinformować o tym
opiekuna drogą mailową lub telefoniczną (SMS).
5. Z uwagi na ferie zimowe oraz koniec roku szkolnego Football School zastrzega sobie prawo do zmiany godzin
Treningów oraz miejsca Treningów w miesiącu czerwiec oraz styczeń-luty, na co opiekun wyraża zgodę.
6. Trener przejmuje odpowiedzialność za Uczestnika z chwilą rozpoczęcia zajęć i kończy z chwilą ich
zakończenia.
7. Opiekun zobowiązują się do zakupu stroju sportowego w postaci: koszulka, spodenki, getry z nadrukiem
(cena 100,00 złotych za komplet).
8. Trener ma prawo nie dopuścić do treningu Uczestnika,który nie posiada stroju sportowego.
§2
Opiekun oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika jest dobry i umożliwia mu udział w Treningach, a nadto
oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Treningach.
§3
1. Opłata miesięczna za udział Uczestnika w Treningach wynosi:
❑70,00 złotych w przypadku Treningu 1 raz w tygodniu;
❑110,00 w przypadku Treningu 2 razy w tygodniu;
❑150,00 złotych w przypadku Treningu 3 razy w tygodniu;
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Opłaty będą uiszczane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Football School
nr mBank : 35 1140 2004 0000 3102 7896 7319.W tytule należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, numer
szkoły, klasy oraz miesiąc za jaki opłata jest wnoszona.
4. W przypadku braku uiszczenia opłaty Football School może odmówić Uczestnikowi udziału w Treningu.W
przypadku niedostarczenia podpisanej umowy Uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w Treningu.
5. .Wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym. Treningi nie będą
odbywać się w dni ustawowo wolne od pracy, w przypadku strajków podmiotów, od których uzależniona
jest możliwość przeprowadzenia Treningów (np. odwołanie zajęć szkolnych z uwagi na strajk nauczycieli)
oraz innych zdarzeń uniemożliwiających przeprowadzenie Treningów a nie zawinionych przez Football
School (np. awaria). Jeżeli Treningi przypadają na taki dzień – nie będą odrabiane.

6.

Nieobecność Uczestnika na Treningach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej,natomiast w
przypadku dłuższej przerwy minimum 4 tygodnie,po okazaniu zwolnienia lekarskiego ,uczestnik zostaje
zwolniony ze składki członkowskiej za dany miesiąc.
7. Istnieje możliwość odrobienia treningów w innej lokalizacji po uprzednim poinformowaniu pod numerem
telefonu 505449566.
8. Football School organizuje 2x w roku(hala i boisko) turnieje międzyszkolne z upominkami,gdzie opiekun
nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
§4
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W okresie wakacji letnich, tj. w miesiącu lipiec i sierpień opłata nie będzie pobierana.
3. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
4. Z ważnych przyczyn, na wniosek Opiekuna umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki
została zawarta.
5. Umowa może zostać rozwiązana przez Football School ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku
kadry trenerskiej lub braku obiektów zdatnych do prowadzenia Treningów.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Opiekuna lub Uczestnika a także naruszanie
postanowień regulaminu zajęć przez Uczestnika, Football School jest uprawniona do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym wezwaniu Opiekuna i wyznaczeniu im 7 dniowego terminu
do zaniechania naruszeń. Powodem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jest w szczególności
zaleganie z opłatami za dwa okresy rozliczeniowe.
§5
Uczestnik jest zobowiązany do:
1. przychodzenia na Treningi 10 minut przed ich rozpoczęciem;
2. właściwego zachowania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów i pozostałych osób biorących udział w
szkoleniu;
3. prowadzenia higienicznego trybu życia;
4. przestrzegania regulaminu Football School (regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Football
School);
5. uprzedzania o planowanej nieobecności na Treningach, z wyjątkiem sytuacji nagłych;
6. koleżeńskiego stosunku do innych Uczestników;
7. dbałości o obiekty sportowe, w których prowadzone są Treningi oraz dbałości powierzony sprzęt sportowy.
8. przed i po treningu pomagać trenerowi w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego /np. piłki, słupki itp./;
9. upowszechnianie postawy fair-play.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem rozstrzygającym ewentualne spory wynikające z zawartej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd w
Łodzi.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Football School oświadcza, iż niniejsza umowa jest realizowana w ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm).
Stowarzyszenie
Football School:

KONTAKT

505-449-566 – TRENINGI i PŁATNOŚCI
660-123-567 – SPRZĘT SPORTOWY
biurofootballschool@gmail.com.

Opiekun

