
Umowa nr………… 

 

Zawarta w Dzierżoniowie dnia……………..…..pomiędzy (opiekun prawny) 

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

nr dowodu osobistego………………………………..pesel……………………………………. 

zamieszkałym/łą………………………………………………………………………………… 

a Dzierżoniowskim Klubem Sportowym Karate Kyokushin 

z siedzibą w Dzierżoniowie os. Jasne 23,w imieniu którego działają: 

1.Prezes – Marcin Staściuk 

2.V-ce prezes – Radosław Łabuda, Tomasz Staściuk 

o treści następującej:  
§ 1  

Zgłoszenie uczestnictwa w treningach klubu 

1.Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….………. 

2.Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..…….. 

3.Data urodzenia……………………………………………………………………………………… 

4.Miejsce nauki/pracy………………………………………………………………………………... 

5.Telefon kontaktowy/ e-mail ………………………………………………………………………..  
§ 2  

1. Uczestnik zajęć będzie brał udział w treningach w okresie od daty podpisania umowy przez okres 12 

miesięcy. Cena jaka obowiązuje w tym okresie to 120 zł miesięcznie i jest ustalona przez Zarząd 

Klubu, kwota ta stanowi opłatę promocyjną w stosunku do składki pełnej wynoszącej 150 zł.  
2. W przypadku zerwania umowy uczestnik zajęć zobowiązuje się do zapłaty kwoty 30 zł za każdy 

miesiąc dotychczasowego uczestnictwa w zajęciach. Jest to różnica pomiędzy pełną odpłatnością, a 

ceną promocyjną zawartą w niniejszej umowie. 

3. Warunkiem otrzymania kwoty promocyjnej 120 zł miesięcznie jest uiszczanie wyżej wymienionej 

kwoty przez okres dwunastu miesięcy.  
§ 3  

Na mocy niniejszej umowy Zarząd zapewnia: 

1. Trening dwa razy w tygodniu dla dzieci (4-9 lat) 45 minut, dzieci (10-12 lat) 1 godz. oraz  

zaawansowanych (+13 lat) 1,5 godz. 

2. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć, szatnie, węzeł sanitarny. 

3. Fachową opiekę. 

§ 4  
Nie uczestnictwo w treningach z innych przyczyn niż choroba nie upoważnia do zwrotu dokonanych 

opłat.  

§ 5 

Zarząd Klubu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w ramach posiadania OC na osobie w trakcie 

prowadzenia treningów. Obowiązek ubezpieczenia uczestnika od niebezpiecznych wypadków 

spoczywa również na przedstawicielach ustawowych.  
§ 6  

1. Zaleganie z opłatą za 1miesiąc może być podstawą jej rozwiązania przez Zarząd w trybie 

natychmiastowym, w formie pisemnej.  
2. Opłata za treningi płatna do 10-go każdego miesiąca po tym terminie opłata wzrasta o 30 zł. 

3. Z innych przyczyn dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 

§ 7  
Umowę sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

/proszę o dołączenie dwóch zdjęć/  
§ 8 

Uczestnicy którzy zerwą umowę nie regulując należności zostaną zgłoszeni do KRD oraz na listę 

dłużników klubowych.  

Bank Spółdzielczy O/Dzierżoniów 10952700070032312520000001. 
 
 
 
 

 

………………………………………… ……………………………………  
/podpis czytelny zawierającego umowę/ /podpis przedstawiciela DKSKK/ 


