
UMOWA 

udziału w zajęciach sportowych 

 

Zawarta w dniu……………….…….roku w Kaliszu pomiędzy: 

Kaliskim Klubem Sportowym 1925 Kalisz Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Metalowców 13;       

KRS 0000754472, zwanym dalej „Klubem”, 

a 

rodzicem/opiekunem prawnym – Panią/Panem………………………………………………………………., numer 

PESEL…………………………………….……., zamieszkałą/zamieszkałym w…………………………………………………….., 

przy ulicy……………………………………………………………………, numer telefonu………………………..…………………..., 

adres e-mail………………………………………………………………, zwanym dalej „Rodzicem/Opiekunem”, 

zawierającym umowę w imieniu i na rzecz dziecka/podopiecznego……………………………………………………., 

urodzonego…………………........roku w………………………………………………, numer PESEL…………………………….., 

zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

Klub oraz Rodzic/Opiekun w dalszej części zwani są „Stronami”. 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są warunki oraz zasady uczestnictwa Uczestnika w zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych – zwanych dalej „Zajęciami” - organizowanych przez Klub,  a także rozgrywkach 

organizowanych i prowadzonych przez właściwe związki piłki nożnej oraz szkolenia Uczestnika            

w ramach prowadzonych przez Klub Zajęć. 

§2 

Obowiązki Klubu 

1) Klub zobowiązuje się do przygotowywania oraz przeprowadzania Zajęć z najwyższą starannością 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) Klub zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia 

Zajęć, 

3) Zajęcia będą organizowane w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych na terenie Kalisza oraz innych 

miejscowości zgodnie z terminarzem rozgrywek ligowych, pucharowych oraz innych (mecze 

towarzyskie, turnieje etc.), 

4) Klub oświadcza, że posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz zapewnia 

odpowiednią infrastrukturę niezbędną do należytej realizacji postanowień niniejszej umowy, 

5) Klub zapewnia klubowy strój sportowy – „meczowy” (koszulka, spodenki, getry) niezbędny do 

rozegrania meczu/turnieju ligowego, pucharowego lub towarzyskiego – Klub nie zapewnia stroju 

treningowego oraz wyjściowego, 



6) Klub zobowiązuje się do dokonania wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem Uczestnika 

do rozgrywek ligowych/pucharowych organizowanych i prowadzonych przez właściwy związek piłki 

nożnej – o zgłoszeniu decyduje trener odpowiedzialny za prowadzenie Zajęć, 

7) Klub zobowiązuje się do regulowania należności związanych z opłatami dla sędziów związkowych 

wyznaczanych przez właściwe związki piłki nożnej do prowadzenia zawodów piłkarskich, w których 

Klub występuje w charakterze gospodarza, 

8) Klub zobowiązuje się do zapewnienia transportu na mecze rozgrywane w odległości powyżej        

15 km od siedziby Klubu w ramach rozgrywek ligowych/pucharowych rozgrywanych zgodnie               

z harmonogram rozgrywek, 

9) Klub zapewnia ubezpieczenie NNW zawodników z tytułu amatorskiego uprawiania sportu – piłki 

nożnej, 

10) Klub zobowiązuje się do przyjęcia Uczestnika w poczet członków Klubu. 

§3 

Obowiązki Rodzica/Opiekuna 

1) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do wyrażenia zgody na udział Uczestnika w Zajęciach 

organizowanych przez Klub poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej (załącznik numer 1 do 

niniejszej umowy), a także w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez właściwe związki 

piłki nożnej poprzez podpisanie niniejszej umowy oraz stosownych dokumentów uprawniających do 

wzięcia udziału w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez właściwe związki piłki nożnej, 

2) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat związanych z uczestnictwem 

Uczestnika w Zajęciach wynikających z faktur wystawianych przez Klub, 

3) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych                            

z uczestnictwem Uczestnika w turniejach, meczach towarzyskich, obozach sportowych itp. (koszty 

transportu, koszty noclegów, wpisowe etc.), 

4) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do dostarczenia Klubowi Karty Zdrowia Sportowca z aktualnymi 

badaniami poświadczającymi zdolność Uczestnika do uprawiania sportu, 

5) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Zajęć (załącznik numer 2 do 

niniejszej umowy) oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu Zajęć przez Uczestnika. 

§4 

Opłaty 

1) Z tytułu obowiązywania niniejszej umowy Klub nałoży na Rodzica/Opiekuna następujące opłaty 

miesięczne: 

a) 50 złotych brutto – dla Uczestników będących uczniami klas sportowych działających pod 

patronatem Klubu, 

b) 100 złotych brutto – dla pozostałych Uczestników. 

Z opłat zwolnieni są Uczestnicy będący w kadrze zespołu Juniora Starszego, 



2) Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do uiszczania w/w opłaty „z góry” przelewem na rachunek 

bankowy Klubu wskazany na wystawionej przez Klub fakturze w  terminie wskazanym na fakturze, 

3) opłata nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu w przypadku braku udziału Uczestnika w Zajęciach 

oraz odwołaniu Zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu (w skutek siły wyższej, z winy 

Rodzica/Opiekuna, z winy Uczestnika lub z winy osoby trzeciej etc.), 

4) wysokość opłaty miesięcznej jest stała – niezależnie od przerw świątecznych, wakacji letnich, ferii 

zimowych, dni ustawowo wolnych od pracy, tzw. długich weekendów etc., 

5) miesiąc lipiec jest miesiącem wolnym od opłat, 

6) w przypadku długotrwałej choroby/kontuzji (minimum dwa tygodnie) potwierdzonej 

zaświadczeniem lekarskim/szpitalnym Uczestnik zostanie zwolniony z opłat na czas trwania leczenia     

i rehabilitacji, zaświadczenie należy dostarczyć do Klubu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od 

wystąpienia zdarzenia, 

7) brak opłat lub ich nieterminowe regulowanie skutkować będzie: 

a) brakiem możliwości uczestnictwa w Zajęciach, 

b) brakiem możliwości reprezentowania Klubu w rozgrywkach ligowych, pucharowych, 

turniejach etc., 

c) rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Rodzica/Opiekuna bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, 

d) skreśleniem Uczestnika z listy członków Klubu, 

e) możliwością zgłoszenia zobowiązania do firmy windykacyjnej oraz dochodzeniem roszczeń na 

drodze sądowej, 

8) zmiana wysokości opłaty wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

§5 

Obowiązywanie umowy 

1) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i zaczyna obowiązywać w dniu jej 

podpisania, 

2) każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszej umowy w drodze pisemnego 

wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; wypowiedzenie nabiera 

mocy prawnej na koniec następnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty złożenia 

wypowiedzenia, 

3) wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jego nieważności, 

4) Klub jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,     

w przypadku gdy Uczestnik lub Rodzic/Opiekun w sposób rażący narusza  postanowienia niniejszej 

umowy oraz regulaminu (załącznik numer 2 do niniejszej umowy), w szczególności gdy 

Rodzic/Opiekun nie reguluje terminowo opłat wynikających z zapisów niniejszej umowy, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna do zaprzestania naruszeń 

postanowień niniejszej umowy, 



5) Klub jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,     

w przypadku gdy Uczestnik nie wziął udziału w ponad 30% Zajęć w danym miesiącu kalendarzowym, 

6) Rodzic/Opiekun jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy Klub w sposób rażący narusza jej postanowienia, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Klubu do zaprzestania naruszeń postanowień niniejszej umowy, 

7) rozwiązanie niniejszej umowy skutkuje jednocześnie utratą członkostwa Uczestnika w Klubie. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1) Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią niniejszej umowy i akceptują jej warunki oraz treść           

w pełnym brzmieniu bez wnoszenia żadnych zastrzeżeń, 

2) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

3) w sprawach nieuregulowanych zapisani niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego, 

4) umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym (1) dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………                                                          ………………………………………………….. 

                         Klub                                                                                                         Rodzic/Opiekun 


