
                                                                   UMOWA

Zwarta w dniu…………………..roku w Chorzów, pomiędzy Klubem KP’’Sukces’’ Chorzów
z siedzibą w Chorzów ul Graniczna 92, działającym na prawach Stowarzyszenia, zwanym 
dalej ‘’Klubem’’ reprezentowanym przez:
Prezes- Krzysztof Chromik
v-ce Prezes- Aneta Parol

a

…………………………………………… , zamieszkałym\ą w………………………………..

kod pocztowy ….-……, ul…………………………………..nr domu\mieszkania…………….

urodzonym\ą w…………………………………………nr dow .osobistego…………………...

nr PESEL…………………………………………………

zwanym/ą dalej ‘’przedstawicielem prawnym’’,

dotycząca szkolenia pływackiego i reprezentowania barw klubu przez 

…………………………………………..zamieszkałym\ą w …………………………………..

kod pocztowy ….-….., ul. ………………………………..nr domu\mieszkania……………….

nr PESEL ……………………………………….zwanym\ą dalej zawodnikiem

o następującej treści:

                                                      Paragraf 1

Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią aktualne obowiązujące przepisy 
państwowe , związkowe oraz statut, regulamin, uchwały i decyzje władz Klubu.

                                                      Paragraf 2

Miejscem realizacji procesu treningowego jest Basen ’’Hajduki’’ ul Graniczna 92, oraz  
Basen Miejski, Pl. Powstańców Śląskich 1 w Chorzów.

                                                      Paragraf 3

Przedstawiciel prawny zobowiązuje się do uczestnictwa zawodnika w procesie treningowym i
reprezentowania barw Klubu w okresie  od dnia ……………………………………………….
do dnia 22 czerwca  2018 roku.



                                                   Paragraf 4

1.W czasie trwania umowy Przedstawiciel prawny zobowiązuje się do pokrycia miesięcznej 
opłaty treningowej w wysokości  70 zł, 80 zł, 100 zł,  płatnej z góry bezwzględnie do 10-go 
każdego miesiąca na konto ING BANK ŚLĄSKI 65 1050 1243 1000 0090 3014 7053 
z dopiskiem ‘’Składka Klubowa, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc za który jest dokonana 
wpłata’’.
W przypadku opóźnień w opłatach klub będzie naliczał odsetki ustawowe od zaległej kwoty.
Kwoty zaległe będą windykowane przez dział windykacji któremu zostaną udostępnione dane
kontaktowe oraz informacja o ewentualnym zadłużeniu . 

2. Miesięczna opłata treningowa  o której mowa w ust 1 powyżej jest uiszczana niezależnie 
od uczestnictwa zawodnika w treningach.

3. W czasie trwania umowy Przedstawiciel prawny zobowiązuje się do pokrycia miesięcznej 
opłaty postojowej w wysokości  30 zł płatnej bezwzględnie do 10-go każdego miesiąca na 
konto ING BANK ŚLĄSKI 65 1050 1243 1000 0090 3014 7053 
z dopiskiem ‘’Opłata postojowa, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc za który jest dokonana 
wpłata’’. Opłata postojowa przysługuje zawodnikowi który bezzwłocznie zgłosił trenerowi 
prowadzącemu wiadomości na temat wszelkich chorób, kontuzji i innych niedyspozycji 
Zawodnika mających wpływ na treningi i udział w zawodach powyżej 14 dni kalendarzowych. W
przypadku krótszej niedyspozycji należy uiścić pełną składkę 
W przypadku opóźnień w opłatach klub będzie naliczał odsetki ustawowe od zaległej kwoty.

                                                    Paragraf 5 

Przedstawiciel prawny w okresie trwania umowy zobowiązuje się :

1.Dostarczyć komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji Zawodnika w klubie, tj. 
deklaracja członkowska, karta danych osobowych, badania lekarza sportowego, 
potwierdzenie składki członkowskiej, najpóźniej do siedmiu dni od zawarcia niniejszej 
umowy.
2.Umożliwić Zawodnikowi systematyczne , zdyscyplinowane i aktywne uczestnictwo w 
procesie szkolenia.
3.Umożliwić Zawodnikowi udział w zawodach do których zostanie wytypowany przez 
trenera prowadzącego zgodnie z kalendarzem zawodów Śląskiego Okręgu Pływackiego i PZP
4.Przestrzegać obowiązujących przepisów sportowych oraz statutu i regulaminu Klubu oraz    
dopilnować przestrzegania ich przez Zawodnika.
5.Bezzwłocznego zgłaszania trenerowi prowadzącemu wiadomości na temat wszelkich 
chorób, kontuzji i innych niedyspozycji Zawodnika mających wpływ na treningi i udział w 
zawodach.
6.Dbania o sprzęt i odzież sportową oraz używanie przez Zawodnika podczas zawodów   
sportowych wyłącznie sprzętu i odzieży zaakceptowanego przez Klub.
7.Nie działać na szkodę Klubu.

                                                      Paragraf 6

W przypadku niestosowania się Przedstawiciela prawnego lub Zawodnika do przepisów 
Paragrafu 4 i 5 klub może zastosować następujące sankcje:
- Upomnienie na piśmie.



- Odsunięcie  zawodnika od udziału w zawodach klubowych.
- Zawieszenie zawodnika w treningach.
- Wypowiedzenie niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
liczonego od następnego miesiąca po tym w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

                                                         Paragraf 7

Obowiązkiem Klubu jest:
1. Prowadzenie treningów według planu zajęć zgodnego z poziomem sportowym 

Zawodnika.
2. Zagwarantowanie możliwości udziału w zawodach sportowych adekwatnych do 

przydzielonego Zawodnikowi poziomu sportowego.
3. Nadanie numeru licencji zawodnika PZP.
4. Informowania Zawodnika przez trenera prowadzącego o odwołanych treningach min 

na 3 dni przed zaistnieniem tego faktu.
5. Organizacji zgrupowania sportowego.
6. Przedstawienia Przedstawicielowi prawnemu oferty ubezpieczenia Zawodnika od 

następstw nieszczęśliwych wypadków . Koszty ubezpieczenia pokrywa Zawodnik. 

                                                     Paragraf 8

1. W okresie ważności umowy zawodnikowi nie przysługuje prawo zmiany barw 
klubowych za wyjątkiem przepisów Polskiego Związku Pływackiego.

2. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie  z przepisami Polskiego Związku 
Pływackiego na mocy Uchwały Polskiego Związku Pływackiego z dnia 12 marca 
2010r. w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników
uczestniczących w zawodach organizowanych przez PZP i jego organizacje 
członkowskie.

3. Jeżeli na 3 miesiące przed wygaśnięciem Umowy Klub nie zostanie poinformowany 
na piśmie o zamiarze nie przedłużania okresu obowiązywania umowy ,wówczas 
umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny sezon na zasadach 
określonych w umowie.

                                                Paragraf 9

Podpisując niniejszą umowę Przedstawiciel prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i 
wyników sportowych Zawodnika na stronie klubowej i Facebooku klubowym.

                                                Paragraf 10

Klub nie prowadzi zajęć w okresach ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

                                                 Paragraf 11

Podpisując niniejszą umowę Przedstawiciel prawny oświadcza że zapoznał się 
podstawowymi dokumentami Klubu: statutem i regulaminem Klubu , akceptuje je i 
zobowiązuje się do ich przestrzegania.



                                                Paragraf 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swojej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

2. W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Klubu.

                                                      Paragraf 13

Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez strony

                                                        Paragraf 14

Niniejsza umowa ma charakter poufny i jej treść nie będzie podawana do publicznej 
wiadomości.

                                                         Paragraf 15

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

………………………………..                                                     ……..……………………
Przedstawiciel prawny                                                                   Zarząd klubu


