Klub Sportowy „Bzura Sochaczew”
Ul. Chopina 101
96-500 Sochaczew
NIP 837-10-11-278
REGON 001362260
Kontakt w sprawie płatności i umów:
tel. +48 570 984 162
e-mail: umowy@apsochaczew.pl

UMOWA NR …../…………../…………..
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB
SPORTOWY BZURA SOCHACZEW W RAMACH AKADEMII PIŁKARSKIEJ SOCHACZEW
zawarta w dniu ………………………. roku w Sochaczewie pomiędzy:
Klubem Sportowym Bzura Sochaczew (zwanym dalej Klubem)
z siedzibą w Sochaczewie, ul. Chopina 101, wpisany do Ewidencji Uczniowskich Klubów
Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie Stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego, pod
numerem 38, w imieniu i na rzecz którego działa ……………………. – ………………………..
a
Rodzicem/Opiekunem prawnym zawodnika:

…………………………………..

Data urodzenia: …………………………………...
Miejsce urodzenia: ………………………………...
PESEL: ……………………………………………...
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna: …………………………………………
E-mai: ………………………………………………
Telefon: …………………………………………......
Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………..
zwany/a dalej Opiekunem.
Klub w ramach umowy zobowiązuje się do:
a) prowadzenia zajęć w zakresie gry w piłkę nożną z poszanowaniem wszelkich przepisów
prawa, zasad bezpieczeństwa i sztuki trenerskiej,
b) udostępnienia sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,
c) zapewnienia do prowadzenia zajęć wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki
nożnej,
d) zapewnienia boiska piłkarskiego lub hali sportowej, na której będą odbywać się
treningi,
e) zapewnienia transportu zawodników na mecze ligowe.
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1. Zajęcia w Klubie są odpłatne.
2. Opłata za zajęcia, o których mowa w ust. 1, wynosi 40 zł za każdy miesiąc z góry w okresie
trwania umowy.
3. Opłata za zajęcia indywidualne wynosi 40,00 zł. za godzinę zegarową.
4. Akademia zastrzega sobie prawo do podwyższenia wysokości składki o 10 zł w skali roku,
ale nie więcej niż o 20 zł w trakcie trwania umowy.
5. Akademia nie zwraca opłat w przypadku nieusprawiedliwionego przez rodzica
nieuczęszczania dziecka na zajęcia.
Opiekun zobowiązuje się do:
1. Dokonywania opłat do 15 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc) przez 12 miesięcy w
roku i przez cały okres trwania umowy.
2. Wykupienia raz na rok, za pośrednictwem Klubu, ubezpieczenia zawodnika NNW od
wyczynowego uprawiania sportu (dyscyplina: piłka nożna) albo przedłożenia w Klubie
dowodu posiadania takiego ubezpieczenia przez zawodnika.
3. Przestrzegania postanowień Regulaminu Akademii Piłkarskiej Sochaczew i zadbania o
przestrzeganie ww. regulaminu przez zawodnika.
1. Opłaty za zajęcia powinna być dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez Bank
Spółdzielczy w Sochaczewie o nr: 73 9283 0006 0010 5776 2000 0020 z dopiskiem w
tytule wpłat danych: OPŁATA ZA TRENINGI W MIESIĄCU XXXX, [IMIĘ I NAZWISKO
DZIECKA], [ROK URODZENIA DZIECKA].
2. Zaległość w wysokości odpowiadającej opłacie za dwa pełne miesiące, oznaczać będzie
brak możliwości uczestnictwa w dalszych treningach do chwili uregulowania zaległości.
1. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekunowie zobowiązani są do uregulowania opłaty
za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie.
2. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zalegania z płatnością za zajęcia w wysokości odpowiadającej opłacie za dwa
pełne miesiące.
1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony i wiąże strony od dnia podpisania.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem następujących
okresów wypowiedzenia:
a. przez pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka na treningi – 5 dni,
b. w późniejszym czasie – 1 miesiąc.
3. Wypowiedzenie umowy obywa się w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem, pod
rygorem nieważności.
1.
2. Opiekun upoważnia Klub do przetwarzania danych osobowych swoich oraz zawodnika
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j.t. Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.
zm.).
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1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Klubu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują: Regulamin Akademii oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron.

………………………..
opiekun

……………...............
Klub

