Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko, ul. Wandy 1, 57-300 Kłodzko
NIP: 883-14-24-215 KRS 0000168846
Oficjalny serwis klubu: www.nysa.klodzko.pl

U M OWA
z dnia (dd-mm-rrrr)…………………………. zawarta w (miejscowość) ……………………………….. pomiędzy:
Imię i nazwisko uczestnika ….....................................................................................................................................
Adres …........................................................................................................Data urodzenia …..................................
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna……………………………………. e-mail………………………………….
zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego,
zwanym w dalszej części umowy „Członkiem, Zawodnikiem"
Imię i nazwisko (dziecka)………………………………………………………………………………………..….
PESEL ……………………………………..data urodzenia…………………….…………………………………
a Akademią Piłkarską MKS NYSA KŁODZKO z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. Wandy 1,
zwanym w dalszej części umowy „Akademią" reprezentowanym przez:
Prezesa lub Wiceprezesa

Kierownika Klubu

§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i prowadzenie przez Akademię treningów
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Akademia zapewnia zawodnikowi:
- regularne treningi
- korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów
- szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej
- sprzęt treningowy - drużynowy (trenażery, znaczniki itp.)
- ubezpieczenie NNW zawodnika
- uczestnictwo w zawodach sportowych
3. Warunki przyjęcia do Klubu i zasady uczestniczenia zawodnika w treningach określa „Regulamin zajęć
sportowych Akademii Piłkarskiej MKS NYSA KŁODZKO''. Zawarcie niniejszej umowy jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów powyższego Regulaminu.
4. AKADEMIA zapewnia organizację i prowadzenie treningów w okresie całego trwania roku.
5. Treningi odbywają się w obiektach sportowych wskazanych przez Akademie Piłkarską MKS Nysa Kłodzko.
6. Treningi odbywają się 2-4 razy w tygodniu (w zależności od wieku zawodnika) i trwają 1 jednostkę treningową
każdy. Dla potrzeb niniejszej umowy określa się czas trwania jednostki treningowej na od 1 do 2 godzin zegarowej
w zależności od zakresu realizowanych zadań treningowych.
§ 2 – SKŁADKI
7. W zajęciach sportowych prowadzonych przez Akademię MKS Nysa Kłodzko mogą uczestniczyć tylko
członkowie Akademii.
8. Składki członkowskie Akademii MKS Nysa Kłodzko w wysokości- (deklaracja od każdego członka Akademii).
9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się uiszczać składkę członkowską z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.
Składkę członkowską należy wnosić na rachunek bankowy Akademii MKS Nysa Kłodzko: BANK ZACHODNI
BZWBK 27 1090 2327 0000 0001 3240 5103.
§ 3 - CZAS TRWANIA UMOWY
10. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
11. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
12. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w formie pisemnej dostarczone do sekretariatu
Akademii, albo przesłane listownie na adres strony wskazany w umowie.
13. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dniu, w którym zostało skutecznie doręczone stronie i kończy bieg
z ostatnim dniem kalendarzowym miesiąca, w którym zostało doręczone stronie.
14. W czasie trwania wypowiedzenia strony zachowują pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.
15. Umowa może być rozwiązana po rozliczeniu zawodnika ze sprzętu sportowego należącego do Akademii.
§ 4 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu
powszechnego. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że wzorzec umowy został im doręczony przed zawarciem
umowy.
16. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
17. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
RODZIC/ OPIEKUN

PIECZĘŚC KLUBU I PODPIS

