UMOWA
O świadczenie usług sportowych z zakresu treningu lekkiej atletyki
zawarta w dniu

w Warszawie

pomiędzy
firmą RK Athletics Spółka z o. o., 02-860 Warszawa, ul. Czterech Wiatrów 37, NIP 5213689979,
reprezentowaną przez Roberta Korzeniowskiego,
zwaną w dalszej części Organizatorem,
a Panią/ Panem
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr i seria dowodu osobistego/ paszportu:
Pesel:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
reprezentującą/ reprezentującym uczestnika zajęć (*jeśli umowa dotyczy udziału dziecka w treningach)
Imię i nazwisko:
Pesel:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
zwaną/ zwanym w dalszej części Zamawiającym.
§1
Oświadczenie Organizatora
Organizator oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do świadczenie usług opisanych w
§2 niniejszej umowy oraz że w związku z prowadzoną przez siebie działalnością posiada odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§2

Przedmiot umowy i miejsce świadczenia usług
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych z zakresu sprawności ogólnej i
lekkiej atletyki.
2. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności związane z planowaniem organizowaniem i
prowadzeniem zajęć. Organizator zapewnia kadrę instruktorską posiadającą odpowiednie do przedmiotu
umowy kwalifikacje zawodowe.
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie we wskazanych na stronie internetowej organizatora dwóch
lokalizacjach na terenie miasta Warszawy lub poza wskazanymi lokalizacjami w przypadku zaistnienia takiej
konieczności wynikającej z organizacji procesu szkoleniowego (np. w przypadku organizacji obozu
sportowego i wypoczynku). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia usług z
przyczyn obiektywnych (np. rozwiązanie najmu sali gimnastycznej, zagrożenie dla życia i zdrowia
uczestników itp.)
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości Zamawiającego w
formie informacji na stronie internetowej organizatora (ww.rkathletics.com) oraz w formie ustnej.
5. Zajęcia odbywają się w grupach z uwzględnieniem wieku i sprawności fizycznej uczestników w wymiarze
od 1,5 do 4,5 godzin zegarowych tygodniowo.
§3
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia zajęć zgodnie z aktualną wiedzą
przedmiotową i zasadami treningu sportowego oraz dołożenia wszelkich starań do zapewnienia możliwie
najwyższej jakości świadczonych usług.
2. W szczególności Organizator stosownie do możliwości i posiadanej wiedzy zobowiązuje się do
zapewnienia uczestnikom zajęć najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas zajęć.
3. W terminach wykonywania usług Organizator przejmuje odpowiedzialności za uczestników zajęć.
4. Organizator zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych
wypadków w drodze zawarcia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów organizacyjnych i porządkowych
obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć.
2. Zamawiający zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia.
3. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnego i pełnego zaangażowania uczestnictwa w zajęciach.
4. Zamawiający podczas wszystkich zawodów, mitingów oraz eventów w których reprezentuje Organizatora
musi być ubrany w oficjalny strój Organizatora.
§5
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od

do:

30.06.2019 - dotyczy dzieci i młodzieży
30.09.2019 - dotyczy dorosłych
§6
Płatność
1. Uczestnictwo w zajęciach opisanych w §2 jest odpłatne.
2. Wysokość opłat za udział w zajęciach określa aktualny cennik zamieszczany na stronie internetowej. Ceny
dotyczą miesięcznego okresu rozliczeniowego bez możliwości zniżek i potrąceń z tytułu nieobecności na
zajęciach.
3. Umowa nie dotyczy Opłaty licencyjnej na sezon sportowy, która naliczana jest niezależnie od okresu jej
trwania.

3. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej opłaty za uczestnictwo w treningach w
wysokości:
Dotyczy dzieci i młodzieży
Opłata miesięczna za treningi 1 raz w tygodniu 115 PLN
Opłata miesięczna za treningi 2 raz w tygodniu 160 PLN
Opłata miesięczna za treningi 3 razy w tygodniu 210 PLN*
Dotyczy dorosłych:
Opłata miesięczna za treningi 1 raz w tygodniu 125 PLN
Opłata miesięczna za treningi 2 razy w tygodniu 175 PLN
Opłata miesięczna za treningi 3 razy w tygodniu 225 PLN*
*należy zaznaczyć właściwe

4. Opłata jest stała i uśredniona w skali roku – jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt
państwowych, i dni wolnych regulowanych specjalnymi rozporządzeniami administracyjnymi.
5. Płatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach należy dokonać przelewem na konto Organizatora: 66 1030
0019 0109 8503 0010 6173 najpóźniej do 10-go każdego miesiąca.
6. W przypadku całomiesięcznej choroby, rodzic może ubiegać się o zmniejszenie opłaty o 50% kwoty
(podstawą do ubiegania się o zniżkę jest przedstawienie zaświadczenia o przebytej chorobie i okresie jej
trwania od lekarza lub ze szpitala)
§7
Wypowiedzenie umowy
1.Rozwiązanie umowy następuje wraz z upływem okresu, na który została ona zawarta
2. Zarówno Organizatorowi, jak i Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z
zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeśli uczestnik zajęć
narusza postanowienia niniejszej umowy, nie przestrzega regulaminów organizacyjnych miejsca
prowadzenia zajęć, narusza zasady bezpieczeństwa i swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i
zdrowia innych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający
zalega z płatnościami wynikającymi z niniejszej za okres 2 miesięcy. Rozwiązanie umowy z tej przyczyny
nie oznacza wygaśnięcia zobowiązań Zamawiającego wobec Organizatora.
5. W przypadku powstania zaległości o których mowa w punkcie 3. Organizator ma prawo przekazać
sprawę do windykacji. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty windykacji
6. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej i przesłana w formie PDF na adres
kontakt@rkathletics.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora: Gimnastyczna 48, 02-632 Warszawa,
pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn podanych w &3 ora &4 Opłata licencyjna na sezon
sportowy, do którego umowa miała zastosowanie wygasa wraz z dniem jej rozwiązania.

§6
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Organizator

Zamawiający

