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UMOWA 

 

zawarta w dniu ……………………………   pomiędzy: 

Stowarzyszenie WKS WIELUŃ z siedzibą w ul. Częstochowska 35, 98-300 Wieluń 

NIP 832-207-61-60 , reprezentowanym przez: 

1. Mariusz Grabczak – Prezes  Zarządu 

2. Dawid Małolepszy – Wiceprezes  Zarządu 

zwanym dalej Klubem, 

a 

 (Imię i Nazwisko dziecka)…………………………………………………………, 

reprezentowanym/ą  przez przedstawicieli ustawowych (imiona rodziców) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkałym(ą) w …………………………………………………………………………….. 

data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………  

 PESEL………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy …………………………………., 

 adres e-mail………………………………………… ,                    

 zwanego dalej „zawodnikiem” 

§1 

Klub oświadcza, że  jest polskim stowarzyszeniem  z wszelkimi prawami i obowiązkami                

z tego faktu wynikającymi. Klub oświadcza, że jest członkiem Polskiego Związku 

Tenisowego i posiada licencję o nr  PZT/LK/189/2022/LO 

 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć sportowych szkolenia tenisowego. 

2. Zajęcia odbywają się na kortach w okresie letnim, w okresie zimowym  w hali sportowej 

    przy ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń, według ustalonego harmonogramu. 

   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zajęć po wcześniejszym 

   uzgodnieniu z grupą. 

 

§3 

Klub zobowiązuje się do zabezpieczenia programu szkolenia sportowego w ramach 

posiadanych możliwości i środków, a w szczególności:  

a) Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach; 

b) Zapewnienia sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć 

c) Szkolenia zawodnika zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego. 

d)Ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 

   w związku z udziałem Zawodnika w zajęciach szkoleniowych i rozgrywkach sportowych 
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e) Informowania drogą elektroniczną lub telefoniczną z odpowiednim wyprzedzeniem o 

ewentualnych zmianach w terminie lub miejscu prowadzenia zajęć; 

f)Informowania drogą elektroniczną o wszelkich działaniach związanych z realizacją 

Programu; 

§4 

Zawodnik, oraz w jego imieniu działający przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do:  

1. Sumiennego realizowania programu szkolenia sportowego zgodnie z przyjętymi zasadami          

   i obowiązującymi przepisami. 

2. Godnego reprezentowania barw klubowych  

3. Wspierania szkolenia sportowego poprzez pomoc w realizacji celów sportowych zawodnika.  

4. Regularnego opłacania zajęć treningowych w dyscyplinie tenis.  

 

§5 

1.Opłata miesięczna za zajęcia wynosi:  300,00 zł (słownie trzysta złotych) i jest płatna z 

góry do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem na  rachunek bankowy klubu: Bank  BNP 

Paribas S.A nr konta: 20 1600 1462 1870 6988 4000 0004.  W tytule przelewu należy wpisać: 

imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.   

2.W przypadku gdy w Klubie WKS WIELUŃ na zajęciach tenisa ziemnego trenuje 

rodzeństwo, opłata za drugie dziecko wynosi 200,00 zł miesięcznie(słownie: dwieście 

złotych) 

3.Jeśli osoba nie była obecna na zajęciach, nie może żądać zmniejszenia opłaty bądź jej 

częściowego zwrotu. 

4.Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzących/Trenera, zostaną odrobione w terminie 

   ustalonym z grupą szkoleniową. 

5.Opłaty z tytułu zakupu stroju sportowego dla danej grupy ustalane są w oparciu o ceny 

zakupu stosowane w wybranym przez Zarząd WKS WIELUŃ dostawcy sprzętu sportowego. 

Opłata za strój sportowy reprezentacyjny Klubu WKS WIELUŃ (koszulka, spodenki, 

skarpety) wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych). 

5.Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie w recepcji Klubu co 

   najmniej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z zajęć 

   w późniejszym terminie opiekun zobowiązany jest pokryć koszty za następny miesiąc. 

6. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023.  

   Jeżeli z  przyczyn losowych zajęcia są odwoływane, trener ustala z grupą 

    szkoleniową/opiekunami prawnymi zawodników datę odrobienia godzin. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

1. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć z tenisa organizowanych przez Klub WKS WIELUŃ 

oświadcza, że wyraża zgodę utrwalanie (foto/video) oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań 

audio/video oraz oświadcza, że nie będzie mieć jakichkolwiek roszczeń z tym związanych; 

2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział uczestnika w zajęciach organizowanych przez 

Klub WKS WIELUŃ oraz oświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań do podejmowania 

wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na zajęciach sportowych; 
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3. Zdjęcia oraz nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, 

podobieństwo lub głos uczestnika będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w celach 

marketingowych i rozwoju oferty Klubu WKS WIELUŃ. 

 

                                                                 §7 

1. Klub WKS WIELUŃ stosuje zasady RODO. 

2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Klub WKS WIELUŃ z 

siedzibą w 98-300 Wieluń, Ul, Częstochowska 35, NIP : 832-207-61-60 

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią 

udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa sporządzona została w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron. 

 

 

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

  

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

         Przedstawiciele ustawowi                                                      KLUB 


