
UMOWA Nr. ..……./2016-17/sekcja……………...

Uczniowskiego Klubu Sportowego Pro Futuro 

1. Organizatorem zajęd sportowych jest „Uczniowski Klub Sportowy Pro Futuro” z siedzibą  

w Warszawie, ul. Kaliskiego 29A, NIP: 522-26-01-731, zwanym dalej „UKS”. 

2. Umowa „Uczniowskiego Klubu Sportowego Pro Futuro” ma na celu określenie zasad działania 

uczniowskiego klubu sportowego. Zasady w niej zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęd 

organizowanych przez UKS. Zajęcia UKS prowadzone  są, w wydzielonych ze względu na dyscyplinę 

sportu, sekcjach. 

3. Umowa ma charakter dwustronny między zgłaszającym/uczestnikiem a UKS. 

Zgłaszającym jest rodzic/opiekun prawny lub osoba, która sama chce przystąpid do UKS.

Uczestnikiem jest osoba fizyczna biorąca czynny udział w zajęciach sekcji UKS.  

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszej umowy. 

5. Rezygnacja z zajęd i odstąpienie od płatności następuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej od 

następnego okresu rozliczeniowego. Pisemną rezygnację należy pozostawid w siedzibie Klubu. 

6. Uczestnicy zajęd UKS zobowiązani są do przestrzegania: 

zasad zawartych w umowie UKS, 

regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,

zasad etyki uprawianej przez siebie dyscypliny sportu. 

Podczas zajęd UKS obowiązuje strój sportowy (odpowiedni dla danej dyscypliny sportowej), 

dostosowany do warunków atmosferycznych. 

7. Zajęcia UKS prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów.. 

8. Zajęcia w UKS prowadzone są w systemie indywidualnym (jeden uczeo), bądź grupowym (w 

zależności od oferty zajęd danej sekcji UKS). Godzina lekcyjna trwad może 30, 45, 60 lub 90 minut, (w 

tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakooczonym treningu, 

wynikające z zasad danej dyscypliny sportu). Liczba godzin w semestrze dostosowana jest do potrzeb 

i zainteresowao uczestników. Miesięczny wymiar zajęd jest ustalany z trenerem/instruktorem 

prowadzącym dane zajęcia. 

9. Zajęcia UKS odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na 

prośbę uczestnika dokonywane są od następnego okresu rozliczeniowego. 

10. Opłaty należy dokonywad zgodnie z fakturą wystawioną przez organizatora 

i odebraną przez zgłaszającego osobiście bądź poprzez e-mail ,przelewem bankowym na konto 



 

organizatora z dopiskiem nazwy sekcji oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika zajęd (np.: karate - Jan 

Kowalski). Opłatę miesięczną należy wnieśd do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry. 

11. W przypadku nie uiszczenia opłaty miesięcznej za zajęcia i po 3 krotnym poinformowaniu 

zgłaszającego o nie dokonaniu wpłaty, klub usuwa danego uczestnika z zajęd UKS w trybie 

natychmiastowym. O braku  wpłaty klub informuje zgłaszającego w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), bądź wysłaniem wiadomości SMS.  

12. Uczestnik, który został usunięty z UKS z powodu nie wniesienia opłaty miesięcznej, ma prawo do 

ponownego udziału w zajęciach po dokonaniu zaległych opłat, jak również opłaceniu kolejnego 

miesiąca z góry. 

 

13. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do  wykupienia licencji członkowskiej, która uprawnia 

go do otrzymania 5% zniżki na każde zajęcia sportowe do kooca roku szkolnego z wyłączeniem sekcji 

Karate. Licencja członkowska upoważnia również do uzyskania 10% rabatu na obozy organizowane 

przez UKS. Koszt licencji to 200 zł (słownie: dwieście złotych), płatne jednorazowo z góry na cały rok 

szkolny. Opłatę za licencję należy wpłacid  wraz z opłatą za pierwszy miesiąc zajęd. 

14. Lekcja inauguracyjna dla uczestnika, który po raz pierwszy uczestniczy w zajęciach UKS, to zajęcia 

próbne. Po tej lekcji zgłaszający decyduje, czy uczestnik będzie kontynuował naukę. W przypadku 

rezygnacji, zgłaszający nie ponosi opłaty za lekcję. 

 

15. Realizacja programu zajęd w ramach UKS odbywa się w układzie semestralnym: semestr jesienno-

zimowy i semestr wiosenno-letni. Zajęcia grupowe rozpoczynają się wraz z początkiem semestru i 

trwają aż do jego kooca. Ww. układ zajęd nie dotyczy zajęd indywidualnych.  

 

16. Zgłaszający ma prawo wymagad od prowadzącego zajęcia informacji dotyczących postępów 

uczestnika, w dowolnym momencie trwania semestru. 

 

17. Nie przewiduje się zebrao osób zgłaszających, uczestników zajęd UKS. Trener/Instruktor 

zobowiązany jest do bieżącego bezpośredniego kontaktu ze zgłaszającym. 

 

18. Trener/Instruktor zobowiązany jest do terminowego przeprowadzenia zajęd, zgodnie 

z harmonogramem. W przypadku nieobecności prowadzącego, zajęcia prowadzi trener/instruktor 

wyznaczony na zastępstwo lub zajęcia są odwoływane, a następnie rozliczone z koocem danego 

semestru. Klub zwraca koszt zajęd, które się nie odbyły z winy UKS.   

 

19. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy, ferii zajęcia nie odbywają się. Dopuszcza się 

przeprowadzenie zajęd również w takich dniach jednak wymaga to indywidualnych ustaleo. 

 

20. W przypadku zdekompletowania sekcji sportowej klubu, UKS zastrzega sobie prawo do zmian 

organizacyjnych (podział grupy, terminy, ceny). 

 

21. Zgłaszający ma obowiązek poinformowania o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub 

innych mający wpływ na udział uczestnika w zajęciach sportowych. W przypadku nie poinformowania 



 

o takim stanie rzeczy, UKS jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek 

szkody u uczestnika zajęd, który ma stwierdzone przeciwwskazania do uprawiania sportów. 

 

22. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywad na zajęciach tylko za zgodą trenera/instruktora 

prowadzącego zajęcia. 

 

23. W przypadku choroby uczestnika zajęd grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem 

losowym, koszty zajęd nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwośd uczestniczenia w zajęciach 

innej grupy danej sekcji w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie do kooca następnego 

miesiąca. Zajęcia nie ulegają kumulacji i nie mogą byd odliczane od płatności za kolejne okresy 

rozliczeniowe. 

24. W przypadku choroby uczestnika zajęd indywidualnych lub nieobecności spowodowanej 

wypadkiem losowym, koszty zajęd nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwośd całkowitego 

odwołania zajęd w terminie nie krótszym niż 2 dni od zaplanowanej godziny rozpoczęcia lub 

przełożenia zajęd na inny dzieo w terminie nie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanej godziny 

rozpoczęcia. W terminie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanych zajęd nie dopuszcza się żadnych 

zmian. 

25. Za rzeczy uczestników zajęd, pozostawione na obiektach sportowych, UKS nie ponosi 

odpowiedzialności. 

26. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęd UKS pod opieką rodziców/opiekunów 

prawnych lub osób, którym wcześniej zostało udzielone stosowne pełnomocnictwo w formie 

pisemnej. 

27. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisach internetowych lub w innych 

materiałach promocyjnych – zdjęd z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, zawodach lub obozach 

UKS, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi z zachowaniem formy pisemnej. 

28. Nie przestrzeganie umowy może skutkowad wykluczeniem z zajęd. UKS zastrzega sobie prawo 

wykluczenia uczestnika z zajęd sportowych ze skutkiem natychmiastowym, który: 

 nie przestrzega Umowy Uczniowskiego Klubu Sportowego; 

 swoim zachowaniem utrudnia, bądź uniemożliwia prowadzenie zajęd; 

 nie wnosi terminowo opłat za zajęcia sportowe. 

 

29. Organizator zajęd (UKS), celem właściwego przygotowania dokumentów rozliczeniowych  (faktur), 

zobowiązany jest posiadad następujące dane osoby zgłaszającej i uczestnika zajęd:  

 

 

 

 

 



 

Data i miejsce zgłoszenia: …………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej): .…………………………………………………………………………………………..  

Numer dowodu osobistego: .…………………………………………………………………………………………..  

Adres (ulica/kod/miasto): ...………………………………………………………………...……………………...……..  

 

Umowa dotyczy zajęd: …………………………………………………………………………………………………….  

Czy deklarujesz wykupienie Licencji Członkowskiej UKS:   TAK  NIE *2 

 

Imię i nazwisko (uczestnika): .…………………………………………………………………………………………..  

Adres (ulica/kod/miasto): ...………………………………………………………………...……………………...……..  

NIP (dotyczy firm): ……………………………………………………………………………………..……………  

30. Organizator prosi również o podanie do celów kontaktowych.  

Numer telefonu: ..…………………………………………………………………………………………………  

Adres e-mail: ..…………………………………………………………………………………………………  

31. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy i wszystkie je akceptuję. 

32. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

                         UKS                                                                               podpis zgłaszającego lub uczestnika  

 

 

*1 Nr konta UKS Pro Futuro: 16 1060 0076 0000 3200 0113 6093 

*2 Niepotrzebne skreślid 

 

 


