UMOWA UCZESTNICTWA DZIECKA
W ZAJĘCIACH SPORTOWO – AKROBATYCZNYCH
AKRO PASJA 2022/2023

My:
Paweł Szymański, prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą firmy:
PAWEŁ SZYMAŃSKI „AKRO PASJA”, ul. Banacha 6A , 76-200 Słupsk,
posiadam NIP: 8393112331, REGON: 38186746, e-mail: tam@akropasja.pl , tel.: 507-777-234.
W dalszej części tej umowy jesteśmy nazywani „Organizatorem bądź Trenerem”,
Ty:
Twoje dane to: ………………………………………............………………………………………………………………………..
Zamieszkały………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
W dalszej części zwracamy się do Ciebie bezpośrednio lub nazywamy Cię w tej umowie
Rodzicem/Opiekunem.
Dane dziecka:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………… , data urodzenia: …………………………..
W dalszej części tej umowy nazywamy Twoje dziecko Uczestnikiem.

§1
1. W ramach tej umowy będziemy świadczyć usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu sprawności
ogólnej, gimnastyki sportowej, akrobatyki, tańca, kalisteniki oraz tricking'u
2. Nasza umowa obejmuje wszelkie czynności związane z planowaniem, organizowaniem i
prowadzeniem zajęć. Program zajęć układamy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dostosowując
go do poziomu i możliwości Uczestnika.
3. Nasze zajęcia będą się odbywać w Sali Sportowej przy ul. Banacha 6a. Jednak z przyczyn
organizacyjno – losowych możemy zmienić miejsca prowadzenia zajęć, o czym wcześniej Ciebie
poinformujemy.
4. Zajęcia realizujemy w roku szkolnym od września 2022 do czerwca 2023 zgodnie z
harmonogramem zajęć. Zajęcia nie będą się odbywać w dni ustawowo wolne od pracy (święta
państwowe i kościelne).
5. Zajęcia prowadzimy w grupach z uwzględnieniem wieku i sprawności fizycznej uczestników.
Odbywają się one w wymiarze 2 razy w tygodniu po 75 minut. *Akro Junior = 60min, *Dance Kids
= 60min.
6. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. Otrzymujesz go w formie informacji na
naszej stronie internetowej oraz w formie ustnej. (dostępny również na recepcji)

7. Podczas zajęć na terenie sali sportowej obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy:
dopasowany i

–
wygodny strój sportowy
(zalecana koszulka klubowa + czarne leginsy długie lub krótkie)
–
włosy (zalecane warkocze)

porządnie spięte

–
antypoślizgowe z dużą ilością gumy na podeszwie (dostępne również u nas)

skarpetki

lub baletki z podeszwą antypoślizgową
–
uczestnik w trakcie
zajęć nie powinien mieć na sobie (długich łańcuszków, długich kolczyków, bransoletek, zegarków)
1. Każda osoba uczestnicząca w naszych zajęciach jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszą
umową oraz regulaminem obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
2. Chcemy, żeby Uczestnicy naszych zajęć utożsamiali się z klubem. Dlatego zobowiązujemy
Uczestników do posiadania przynajmniej 1 koszulki klubowej: „Akro Pasja”. Koszt koszulki to 80zł.
Koszulka stanowi też część stroju reprezentacyjnego klubu na różnego rodzaju: występach,
pokazach, wyjazdach, prezentacjach, zawodach itp.
3. Uczestnik zajęć Akro Pasja jest zawodnikiem reprezentującym naszą sekcję sportową. Tym samym
zabrania się zawodnikowi reprezentowania innego klubu lub marki na zawodach, występach,
pokazach itp. w zakresie dyscyplin sportowych (gimnastyka, akrobatyka) trenowanych w naszej
sekcji. Warunek ten ma na celu uniknięcie błędów i konfliktów na tle technik i metodyki
nauczania, praw autorskich związanych z choreografiami przygotowanymi dla danego zawodnika,
a także zminimalizowanie ryzyka nabycia kontuzji w innym klubie.
§2
1. Uczestnictwo w naszych zajęciach jest odpłatne.
2. Wysokość opłat za udział w naszych zajęciach określa aktualny cennik.
3. W maju 2023 pobieramy opłatę za dwa kolejne miesiące z góry. Tzn. ponosisz opłatę za miesiąc
maj oraz za miesiąc czerwiec.
4. Niniejszą umową zobowiązujesz się opłacać zajęcia w wysokości, którą określiliśmy w punkcie 2
do 5-go dnia każdego miesiąca. Jest to płatność z góry.
5. Opłatę za zajęcia przyjmujemy w formie gotówki w siedzibie Akro Pasji oraz w formie przelewu:
-nr. Konta: 09 1090 2763 0000 0001 4373 9132
-Tytuł przelewu ( Imię i nazwisko dziecka + miesiąc )
6. Jeżeli chcesz otrzymać Fakturę VAT zgłoś ten fakt w momencie uiszczania opłaty.
§3
1. Nie zwracamy opłaty, jeżeli nie zgłosisz nieobecności Uczestnika na treningu grupowym.
2. Jeżeli opłaciłeś pełen pakiet treningowy masz możliwość zgłoszenia jednej nieobecności
usprawiedliwionej. Taką nieobecność zgłoś najpóźniej 1h przed planowanym treningiem.

Wówczas dziecko ma możliwość odpracowania danej godziny treningowej w innej grupie bez
dodatkowych kosztów. (alternatywnie możemy wydać wejściówkę do wykorzystania na godzinach
OPEN.
3. Jeżeli z naszej winy nie odbędą się zajęcia, wówczas zwrócimy Tobie koszt tych zajęć.
4. W przypadku zgłoszonej nieobecności długoterminowej (cały miesiąc) wynikającej z przyczyn
zdrowotnych np. choroba, kontuzja nabyta poza zajęciami w Akro-Pasja, pobieramy opłatę
rezerwacyjną w wysokości 100 zł za dany miesiąc.
§4
1. Umowę zawieramy na czas określony: od dnia jej zawarcia …................. do 30 czerwca 2023
(umowy sporządzamy na okres sezonu treningowego do końca czerwca 2023)
2. Podpisanie i dostarczenie tej umowy przez Ciebie jest warunkiem uczestnictwa w naszych
zajęciach.
3. Rozwiązanie umowy następuje wraz z upływem okresu, na który została zawarta.
4. Zarówno My, jak i Ty możemy rozwiązać tę umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarliśmy.
Rozwiązanie umowy jest możliwe na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zarówno My, jak i Ty możemy rozwiązać umowę
telefonicznie lub osobiście - bez podawania przyczyn jej rozwiązania.

5. My możemy rozwiązać umowę natychmiast wyłącznie w następujących przypadkach:
a. jeśli uczestnik zajęć narusza postanowienia tej umowy,
b. jeśli uczestnik nie przestrzega regulaminów organizacyjnych miejsca prowadzenia zajęć,
c. jeśli uczestnik narusza zasady bezpieczeństwa i swoim zachowaniem stwarza zagrożenie
dla życia i zdrowia innych.
6. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zalegasz z
płatnościami wynikającymi z tej umowy za okres 1 miesiąca. Jednak rozwiązanie umowy z tej
przyczyny nie oznacza wygaśnięcia Twoich zobowiązań wobec Nas .
*w przypadku nieuregulowania zaległych płatności w terminie przekraczającym 45 dni, sprawa zostaje
przekazana zewnętrznej firmie windykacyjnej.

7. Terminy oraz sposób wypowiedzenia umowy obowiązują Ciebie i Nas.
§5
1. Niniejszą umową przyjmujesz do wiadomości, że prowadzący zajęcia odpowiadają za Uczestnika
zajęć tylko w ich trakcie w miejscu ich prowadzenia.
2. Ty odpowiadasz za przyprowadzenie i odebranie dziecka po zakończonych zajęciach oraz ponosisz
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na i z zajęć.
3. Ty ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko oraz jesteś zobowiązany do ich
naprawienia lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków.
4. My oraz prowadzący zajęcia nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć
pozostawione w miejscu, gdzie prowadzone są zajęcia.
§6
1. W związku z charakterem naszych zajęć masz obowiązek poinformować osobę prowadzącą
zajęcia sportowe o przeciwwskazaniach dotyczących uprawiania akrobatyki (lub innych wyżej
wymienionych dyscyplin) przez swoje dzieci oraz zobowiązany jesteś do dostarczenia

zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do
uprawiania sportu przez swoje dzieci lub podopiecznych
(Oświadczenie do podpisania załącznik numer 1).
2. Jesteś zobowiązany do powiadomienia Trenera o zmianach danych teleadresowych niezbędnych
do kontaktu z Tobą.
3. Wszelkie zmiany czy uzupełnienia w niniejszej umowie mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej.
W innym przypadku zmiany i uzupełnienia są nieważne.
4. Kontakt do naszego Trenera to: numer telefonu: 507-777-234, email: Tam@akropasja.pl
5. Niniejszą umowę sporządziliśmy w dwóch kopiach. Jedna kopia jest dla nas, a druga dla Ciebie.
6. W sprawach, których nie uzgodniliśmy niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
1. Podpisując umowę wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych
osobowych Uczestnika w celu wykonywania niniejszej umowy przez okres jej obowiązywania.
2. Jesteśmy administratorem danych osobowych (nasze dane wskazane zostały w główce umowy).
Dane będziemy przetwarzać w miejscach prowadzenia zajęć oraz w systemie komputerowym.
Będą one udostępniane osobom prowadzącym zajęcia. Tobie przysługuje prawo wglądu w Twoje
dane osobowe oraz dane Twojego dziecka. Przysługuje ci także prawo do ich poprawienia.
3. Jednocześnie wyrażasz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Twojego dziecka, na
wykonywanie krótkich filmików i fotografii podczas zajęć sportowych. Będą one nam służyć
wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych związanych z pracą wykonywaną przez naszą
sekcję sportową.
4. Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych i promocyjnych
w tym przesyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą
z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.)
5. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), tzw. RODO.
6. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dziecka.

………………………………………………………
(Nasz podpis)

……………………………………………
(Twój podpis)

Załącznik numer 1
Słupsk, dnia………………………..

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:
……………………………………………………….

Imię i nazwisko Dziecka:
………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w zajęciach gimnastyczno - akrobatycznych organizowanych przez „Akro Pasję” .
Ponadto wyrażam zgodę na asekurację mojego dziecka podczas zajęć przez trenerów „Akro Pasja”.

………..………………………………………….
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

ZATAJENIE LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI O ZDROWIU DZIECKA ZWALNIA ORGANIZATORA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI.

DEKLARACJA

1. Zamawiam koszulkę „Akro Pasja” w rozmiarze ………………. I zobowiązuję się pokryć jej koszt w
wysokości 80zł .

…………………………………………………….
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

Regulamin zajęć w sekcji sportowej „Akro Pasja”
1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych,
akrobatycznych, tanecznych oraz (kalisteniki i trickingu - grupy wiekowe 10+) dalej
zwanych zajęciami sportowymi.
2. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków
niniejszego Regulaminu.
3. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są przyjmowane do wiadomości i
akceptowane przez uczestników oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci
uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone zostanie ich podpisem w
umowie/oświadczeniu.
4. Pełnoletni uczestnicy oraz Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w
zajęciach oświadczają, iż zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach
sportowych na własną odpowiedzialność i ryzyko, co oznacza że w przypadku nie
stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć tj. Akro-Pasja,
pełnoletni uczestnicy, rodzice i opiekunowie dzieci zwalniają Akro-Pasję z
odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
5. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
rodziców lub opiekunów prawnych jest informowanie trenera przed przystąpieniem
do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
6. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania
ćwiczeń i zadań. W przypadku braku podporządkowania się poleceniom trenera i
nagannego zachowania się każdy uczestnik zajęć sportowych może zostać wykluczony z
dalszego uczestniczenia w zajęciach bez prawa do zwrotu opłaty za te zajęcia.
7. Akro-Pasja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem
lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w
czasie ich trwania oraz bezpośrednio przed i po nich.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest posiadanie ważnej
polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki,
którychkonsekwencją może być utrata życia lub zdrowia, następstwa kontuzji sportowych,
koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.
9. Trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
następstwa nieszczęśliwych wypadków jeżeli powstały u uczestników w trakcie zajęć
sportowych organizowanych przez organizatorów zgodnie z wszelkimi zasadami
sportowymi.
10. Uczestnicy - a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice i opiekunowie - zobowiązują
się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz o jego przeciwwskazaniach

do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się uczestnika na zajęciach sportowych jest
równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
11. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich przyjmują do
wiadomości i akceptują fakt bezpośredniego kontaktu fizycznego trenera z
każdym uczestnikiem zajęć sportowych podczas korekt poszczególnych ćwiczeń i
asekuracji wynikających ze specyfiki zajęć.
12. Uczestnictwo w zajęciach sportowych zobowiązuje uczestnika oraz rodziców i
opiekunów osób niepełnoletnich do terminowego uiszczania, w pełnej wysokości
opłaty treningowej wg. pakietów cenowych obowiązujących w Akro-Pasji.
13. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich przyjmują do
wiadomości i akceptują fakt, iż w przypadku nie uiszczenia w terminie lub uiszczenia
opłaty treningowej w niepełnej wysokości spowoduje brak możliwości uczestniczenia
w zajęciach do czasu uzupełnienia w całości kwoty opłaty.
*w przypadku nieuregulowania
zostaje przekazana zewnętrznej

zaległych płatności w terminie przekraczającym 45 dni, sprawa
firmie windykacyjnej.

14. Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz.631 ze zm.) uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni
osób niepełnoletnich oświadczają, że wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunku w celu publikacji ich osiągnięć i promocji szkoły. Są świadomi, że
promocja szkoły będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć w gazetkach i
tablicach szkolnych, publikacjach, stronach internetowych, portalach społecznościowych
oraz telewizji.

…......................................
podpis rodzica / opiekuna

