Umowa uczestnictwa w
sekcji "Młoda Luxtorpeda"
Zawarta w dniu ……………….2015r. w Czerwionka- Leszczyny, pomiędzy:
1. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka z siedzibą w 44-230
Czerwionka- Leszczyny, ul. Rynek 3/6, nr NIP 6423180202 KRS 0000428173, zwanym w
treści umowy „Organizatorem”
a:
2. Pan/Pani……………………………………………………..zam.........................................
...........................urodzonego w dniu………………..Pesel………………………. nr
telefonu………………………………….., e-mail........................................zwani dalej
„Rodzicami” / „opiekunami.
Preambuła:
Mając na uwadze, że Organizator prowadzi sekcję lekkoatletyczną „Młoda Luxtorpeda”, a
Rodzice wyrażają wolę aby ich dziecko brało udział w zajęciach lekkoatletycznych, strony
zawierają niniejszą umowę.
§1
1. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka/dzieci:
..................................................................................(nr PESEL..........................................)
..................................................................................(nr PESEL..........................................)
..................................................................................(nr PESEL..........................................)
w zajęciach sekcji lekkoatletycznej, zwanych dalej treningami które będą obywały się co
najmniej dwa razy w tygodniu po 60 minut i jednocześnie zobowiązują się do realizacji
obowiązków opisanych w niniejszej umowie, w szczególności do terminowego regulowania opłat
za treningi.
2. Treningi odbywały się będą w terminach podanych przez organizatora. Przy zmianie
terminów rodzice będą uprzedzani na co najmniej 3 dni przed zajęciami.
3. Organizator zapewnia w razie potrzeby na pisemne życzenie rodziców ubezpieczanie
NNW obejmujące zajęcia sportowe.
§2
Podstawowym zadaniem sekcji lekkoatletycznej jest działalność mająca na celu:
1. Propagowanie uprawiania lekkoatletyki;
2. Podnoszenie umiejętności indywidualnych i zespołowych;
3. Udział w zawodach sportowych;
4. Grupowe szkolenie lekkoatletyczne adekwatne do wieku dzieci i ich rozwoju
psychomotorycznego;

5. Organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców;
6. Prowadzenie treningów przez wykwalifikowanych trenerów i według współczesnych
technik treningowych.
7. Rozwój i upowszechnianie postawy fair-play.
8. Propagowanie GB Luxtorpeda Czerwionka oraz gminy Czerwionka- Leszczyny
§3
W treningach mogą brać udział wyłącznie dzieci posiadające aktualne badania lekarskie,
potwierdzające brak przeszkód do uprawiania lekkoatletyki.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
Opłata miesięczna za zajęcia w sekcji lekkoatletycznej wynosi 20,00 zł., w przypadku
jeżeli w sekcji lekkoatletycznej uczestniczy rodzeństwo, opłata wynosi 20,00 zł. za
pierwsze dziecko oraz 10zł za drugie dziecko.
Opłaty będą regulowane gotówką, z góry do 5 dnia każdego miesiąca u trenera określonej
grupy.
Wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia
opłaty miesięcznej.
Opłaty za organizowane przez sekcję obozy szkoleniowe, zgrupowania, turnieje oraz za
transport na zawody są pobierane dodatkowo. W przypadku pozyskania sponsorów,
grantów zewnętrznych wskazane koszty będą pokrywane w części z uzyskanych dotacji.

§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj.12 miesięcy. Każdej ze stron
przysługuje prawo do jej rozwiązania za dwumiesięcznym wypowiedzeniem, które
powinno zostać uzasadnione ważnymi okolicznościami i złożone pisemnie.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez rodzica lub dziecko,
Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu rodziców i wyznaczeniu im 7 dniowego
terminu do zaniechania naruszeń.
§6
Rodzice oświadczają, że dziecko zostało poddane stosownym badaniom oraz , że stan zdrowia
dziecka jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadczają, że nie są im znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału dziecka w treningach i zawodach.
§7
Rodzic zobowiązuje się by dziecko przestrzegało następujących reguł:
1. Przychodzenia na zajęcia treningowe 10 minut przed ich rozpoczęciem;
2. Właściwego zachowania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów i pozostałych osób
biorących udział w szkoleniu;
3. Prowadzenia higienicznego trybu życia;

4. Przestrzegania regulaminów sportowych;
5. Uprzedzania trenera o nieobecności na zajęciach, z wyjątkiem sytuacji nagłych;
6. Regularnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach i sparingach oraz
systematyczne podnoszenie umiejętności.
7. Koleżeńskiego stosunku do innych dzieci biorących udział w zajęciach.
8. Dbałości o obiekty sportowe, w których prowadzone są treningi i zawody oraz dbałości
powierzony sprzęt sportowy.
9. Przed i po treningu pomagać trenerowi w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego
/np. piłki, płotki itp./

§8
Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego dziecka do
celów statystycznych sekcji lekkoatletycznej, a także wizerunku ( tj. zdjęcia, nagrania video)
dziecka do celów marketingowych sekcji lekkoatletycznej, Stowarzyszenie Grupa Biegowa
Luxtorpeda Czerwionka oraz ich partnerów.
§9
1. Podczas treningów rodzice powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego i
zabrania się wchodzenia do szatni.
2. Rodzice zobowiązują się punktualnie odbierać dzieci z treningów, tak aby trenerzy nie
musieli pozostawać po godzinach pracy.
3. W czasie zawodów lekkoatletycznych rodzice dzieci zachowują się kulturalnie i nie
komentują głośno decyzji sędziów.
4. Rodzice w obecności dzieci i innych rodziców nie podważają decyzji trenerów.
Ewentualne problemy rodzice zgłaszają indywidualnie trenerowi lub Organizatorowi.
§ 10
Sądem rozstrzygającym ewentualne spory wynikające z zawartej umowy będzie sąd właściwy dla
siedziby Stowarzyszenia.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Organizator

………………………………

Rodzice

………………………………..

