UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWCH
– AS FIT CAMP SP NR 3 UL. NOCZNICKIEGO 7 (BIELANY)
Zawarta w Warszawie w dniu .....................................
Pomiędzy klubem sportowym Akademia Sportowa Fit Camp z siedzibą przy ul. Marymoncka
34, Budynek 36 lok.2 00-968 Warszawa, posiadającą nr NIP: 1182181515, Regon: 381320420,
tel. 796801880, email: biuro@fitcamp.pl zwaną w dalszej części umowy
„ Akademią Sportową Fit Camp”
A rodzicem (opiekunem prawnym) .............................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymującym/ą się dowodem osobistym ....................................................zamieszkałym/ą w
(seria i nr)
.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
zwanym/ą w dalszej części „Rodzicem”, zgłaszającym uczestnika zajęć zwanego/ą
„Podopiecznym” ……….…………………………..………………..……....lat …………….. .
(imię i nazwisko)
§1
1. Przedmiotem umowy jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć sportowych
organizowanych przez Akademię Sportową Fit Camp na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
§2
2. Rodzic oświadcza, że Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach sportowych:
Ø grupa młodsza (klasa 1-4) / grupa starsza (klasa 5-6)
Ø 1 raz w tygodniu / 2 razy w tygodniu*
Ø wtorek / czwartek (grupa młodsza) i środa/piątek (grupa starsza) *,
które odbywać się będą w Warszawie w SP nr 3 Przymierza Rodzin (Bielany)
§3
3. Rodzic oświadcza, że Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w zajęciach sportowych Akademii Sportowej
Fit Camp
4. Wpisowe wynosi 140zł i jest płatne jednorazowo przy pierwszej wpłacie. W ramach
wpisowego podopieczny otrzymuje komplet stroju sportowego (koszulka i spodenki). Opłata
wpisowa nie obowiązuje, gdy dziecko uczęszcza na treningi kolejny rok.
5. Opłata miesięczna wynosi:
70zł za zajęcia 1 raz w tygodniu / 140zł za zajęcia 2 razy w tygodniu*,
niezależnie od liczby zajęć sportowych przypadających w miesiącu.

6. Płatność z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Płatność może być dokonana gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Akademii
Sportowej Fit Camp, nr konta: mBank 32114020040000330278064496
8. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy klubu zostanie zwrócona opłata lub zostaną one
odrobione we wcześniej ustalonym dodatkowym terminie.
9. W przypadkach losowych, w których Dziecko nie może kontynuować udziału w zajęciach,
Akademia Sportowa Fit Camp zwróci Rodzicowi opłatę za niewykorzystane zajęcia począwszy
od następnego miesiąca po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do klubu.
Zwrot opłaty może nastąpić w przypadku:
- zmiany miejsca zamieszkania Dziecka;
- długotrwałej choroby powodującej nieobecność na ponad 4 kolejnych zajęciach i
poświadczonej opinią lekarza,
- gdy prowadzący zajęcia Akademii Sportowej Fit Camp wspólnie z Rodzicem dojdzie do
wniosku, że dalsze uczestnictwo Dziecka w zajęciach nie będzie skuteczne
- w sytuacji, gdy prowadzący zajęcia Akademii Sportowej Fit Camp uzna, że Dziecko
stwarza problemy dyscyplinarne lub/oraz zaburza pracę grupy. W takiej sytuacji klub zwraca
opłatę za niewykorzystane zajęcia od momentu zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.
10. Brak udziału dziecka w pojedynczych zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.
11. Określona opłata za zajęcia dodatkowe jest stała.
12. Akademia Sportowa Fit Camp może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Rodzic, mimo wezwania, zalega z uiszczeniem opłaty dłużej niż
miesiąc.
§4
13. Dla celów weryfikacji postępów oraz poprawy jakości nauczania, zajęcia z udziałem dzieci
mogą być filmowane lub fotografowane. Wykonane materiały nie będą wykorzystane nigdzie
poza Akademią Sportową Fit Camp
14. Rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i scenek filmowych z udziałem Dziecka,
realizowanych w ramach zajęć na stronie internetowej www.fitcamp.pl oraz w materiałach
reklamowo – promocyjnych **.
§5
15. W trakcie zajęć sportowych/zawodów Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować z dziećmi ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
16. Umowa została zawarta na okres roku szkolnego 2018/2019 obowiązującego w szkołach i
pokrywającego się z harmonogramem wyznaczonym przez MEN.
17. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
18. W kwestiach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
19. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
20. Oświadczenia wywołujące skutek prawny powinny być doręczone drugiej stronie w formie
pisemnej lub na wskazany adres mailowy.
Dane kontaktowe do Rodzica (opiekuna prawnego):
Mail: …………………………..…………………………………….…….
Tel: ………………………………………………………………………..
……………………….………..
………………………………………...…...
Podpis Akademii Sportowej Fit Camp
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić
** w razie braku zgody prosimy o przekreślenie punktu 13 § 5 i parafowanie.

