Z AKADEMIĄ FUTBOLU

PÓŁKOLONIE

UMOWA

uczestnictwa w półkoloniach sportowych z Akademią Futbolu
NR…………………………………………….
zawarta w …………………..………………. dnia ………………………… 2018 r.

pomiędzy
Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Łagiewnickiej 54/56 bud. B, lok.
319, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488 reprezentowaną przez
Stefana Potockiego zwanym dalej Klubem Sportowym Akademia Futbolu w skrócie KS Akademia Futbolu lub KS AF
a
imię i nazwisko: …………………….………………………………………..…….……… PESEL: ……………………..………………… ........................... ………
Zamieszkałym/ą w miejscowości: ……………………………………..…………….… ulica ………………………………………… ............. ……………….
kod pocztowy …………………… tel. …………………………………………………… e-mail: ……………………..………………….............. …………………
zwanym dalej Opiekunem
który oświadcza, że jest opiekunem prawnym:
imię i nazwisko: ………………………………………………..…………………………… PESEL: …………… ... …….…………………………………………………
imię i nazwisko: ………………………………………………..…………………………… PESEL: …………… ... …….…………………………………………………
zwanym/i dalej Członkiem/ami Klubu

1.

2.
3.

§1
P r z e d mi o t u mo wy
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez KS Akademię Futbolu na rzecz Opiekuna usługi
zorganizowania półkolonii dla Uczestnika/ów w Łodzi w terminie/terminach …………………………………….. (data/y
turnusu/ów), tj. ………….. turnus/y/ów.
KS AF zapewnia prowadzenie zajęć przed odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zgodnie z programem
dydaktyczno-wychowawczym i sportowym.
KS AF zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia wypoczynku w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.

§2
Z o bo wi ąz a ni a s tr o n
1. KS Akademia Futbolu zobowiązuje się zapewnić Członkowi/om Klubu:
a)

opiekę przez wszystkie dni turnusu;

b)

realizację założeń dydaktyczno-wychowawczych;

c)

sprzęt sportowy podczas treningów piłkarskich;

d)

wyżywienie (dwa posiłki dziennie: drugie śniadanie i obiad);

e)

ubezpieczenie NNW na czas pobytu;
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f)

opiekę medyczną na wezwanie;

g)

medale i piłkarskie niespodzianki na zakończenie turnusu.

2. Opiekun zobowiązuje się do:
a) dostarczenia Członka/ów Klubu na wyznaczone miejsce zbiórki każdego dnia turnusu nie wcześniej niż

o godzinie 8:30 oraz odbioru Członka/ów Klubu z wyznaczonego miejsca nie później niż o godzinie 16:30;
b) zobligowania Członka/ów Klubu do przestrzegania Regulaminu Półkolonii (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy)

oraz wpojenia mu zasad współżycia społecznego, mając świadomość że będąc jego prawnym opiekunem
ponosi za niego odpowiedzialność;
c) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez Członka/ów Klubu zarówno na

terenie Obiektu, jak i podczas wyjść poza jego teren. W szczególności Opiekun zobowiązany jest do pokrycia
kosztów usunięcia i naprawy wyrządzonej szkody na podstawie sporządzonego protokołu oraz po ocenie
wysokości strat i roszczeń wszystkich poszkodowanych podmiotów;
d) Opiekun oświadcza, że stan zdrowia Członka/ów Klubu w pełni pozwala na wzięcie udziału w Półkoloniach –

mając świadomość, że zaplanowane zajęcia wymagają podwyższonej aktywności fizycznej;
e) KS AF nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Członka/ów Klubu

Regulaminu Półkolonii oraz niestosowania się przez Członka/ów Klubu do ustnych poleceń kadry dydaktycznowychowawczej i pracowników obiektów, na których dziecko będzie przebywać;
f)

rzetelnego wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Członka Klubu jako Uczestnika Wyjazdu;

g) na podstawie niniejszej umowy Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Członka/ów

Klubu w celach marketingowych przez Usługodawcę (m.in. zdjęcia na stronie www.akademiapilki.pl oraz na
głównym profilu KS Akademia Futbolu na portalu facebook.com, plakaty, kalendarze, filmy promocyjne).
§3
R ez er w ac ja i P łat no ść
1. Całkowity podstawowy koszt pobytu na jednym turnusie Półkolonii wynosi 450zł dla członków KS AF
oraz 500zł dla dzieci spoza KS AF.
2. Istnieje możliwość zapisu dziecka biorącego udział w jednym turnusie na kolejny, jeśli pozwala na to limit miejsc

przewidzianych na poszczególne turnusy. Fakt ten zostanie uregulowany stosownym aneksem do niniejszej
umowy.
3. Dokonując rezerwacji Opiekun wpłaca zaliczkę w kwocie 100zł. Zaliczka powinna zostać wpłacona w ciągu 7 dni

od dokonania zgłoszenia. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Pełna rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu danych uczestnika drogą mailową oraz zaksięgowaniu wpłaty
zaliczki na indywidualnym koncie w systemie (wpłata na ten sam numer rachunku bankowego, co w przypadku
miesięcznych składek).
Nr rachunku bankowego dla zawodników spoza KS AF: 26 1240 6595 1111 0010 4289 8961 (Bank Pekao S.A.)
4. Opiekun zobowiązuje się do uregulowania pozostałej części płatności za w/w usługę w kwocie ………………. zł

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku na w/w numer rachunku bankowego, w tytule przelewu
wpisując: PÓŁKOLONIE – imię i nazwisko uczestnika (II rata)
5. Rezygnacja Opiekuna z turnusu na 7 i mniej dni od daty jego rozpoczęcia skutkuje utratą zaliczki.
6. W przypadku gdy wybrany przez Opiekuna turnus nie wyczerpie minimalnej liczby 12 zgłoszeń, KS Akademia

Futbolu ma prawo go odwołać. Opiekunowi zostanie wtedy zaproponowana możliwość przepisania Członka
Klubu na inny turnus. Jeśli Opiekun nie zdecyduje się na takie rozwiązanie – zostanie mu zwrócona całość
uiszczonej opłaty.
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1.

§4
P o sta no w ie ni a ko ńco we
Karta Kwalifikacyjna Członka Klubu jako Uczestnika Wyjazdu oraz Regulamin Półkolonii stanowią integralną
część niniejszej Umowy.

2.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

...........................................................................
KS Akademia Futbolu

..............................................................................
Opiekun

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1.

Regulamin półkolonii

2.

Regulamin boiska sportowego

3.

Regulamin basenu

4.

Regulamin wycieczki pieszej

Załączone regulaminy stanowią integralną część niniejszej umowy. Należy dostarczyć Organizatorowi razem z
umową.

Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi załączonymi regulaminami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania
mojego dziecka z ich treścią i zobligowania go do przestrzegania zapisów regulaminów.

.........................................................................................
data, podpis Opiekuna
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R E GU LA M IN P Ó ŁK OL ON II

4.

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

5.

Przestrzegam regulaminów korzystania z obiektów sportowych.

6.

Przez ulicę przechodzę z zachowaniem wszelkich środków

które odwiedzę.

1.

Półkolonie prowadzi Klub Sportowy Akademia Futbolu.

2.

Podczas

Półkolonii

dzieci

przebywają

pod

opieką

wychowawców/trenera od poniedziałku do piątku w godzinach
8:30 – 16:30.
3.

W Półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 – 12 lat.

4.

Każdy Członek Klubu posiada odpowiedni strój sportowy, w

ostrożności.
7.

Uczestnicy Półkolonii zostają objęci zbiorowym ubezpieczeniem

każdy dzień zajęć.
7.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w
Programie Dnia Półkolonii, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
CZĘŚĆ II. ZACHOWANIE

1.

Słucham i wykonuję wszelkie polecenia wychowawców i
Zawsze punktualnie przychodzę na zbiórkę.

3.

Z pełnym zaangażowaniem uczestniczę w treningach i innych

5.

się sztućcami i sprzątam po sobie.
8.

Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

sprzęt

rzeczy wartościowe oraz rzeczy

wcześniej oddane pod jego opiekę.
2.

Członek Klubu lub jego rodzice ponoszą odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na
półkoloniach.

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO
1.

2.

4.

trenera.
3.

KS Akademia Futbolu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,

środkach transportu w przypadku, gdy nie zostały one zostały

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych (podczas treningów, w
Nigdy nie odłączam się od grupy bez zgody wychowawcy lub

do

pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w

Wszelkie konflikty zgłaszam wychowawcy lub trenerowi.

czasie spożywania posiłków i używania sztućców itd.)

jest

niezwłocznego

Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas treningów i meczy

elektroniczny, sportowy,

3.

2.

oraz

CZĘŚĆ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

CZĘŚĆ III. BEZPIECZEŃSTWO
1.

zobowiązana

wypadku

do postanowień Regulaminu, poleceń trenera lub wychowawcy.

bawić.

11.

z

kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się

atmosfera – wszyscy przyjechaliśmy tu odpocząć i dobrze się

żaden sposób.

wzywająca

które nie są przeznaczone do treningu itd.
5.

innych osób, jakie spotkam podczas wyjazdu.

Szanuję prawa innych i sam/a nie wymierzam sprawiedliwości w

osoba

– nie stosuję niebezpiecznych zagrań, nie używam sprzętów,

innych obiektów, z których będę korzystać oraz wszystkich

10.

powiadamia Opiekuna. W przypadku wezwania

boiska i innych obiektów, na których będę przebywać.
4.

Odnoszę się z szacunkiem i życzliwością do innych uczestników

Dbam o to, aby podczas wypoczynku panowała przyjazna

ratunkowe i

Ściśle przestrzegam regulaminu użytkowania sali lekcyjnej,

wypoczynku, trenerów, wychowawców, pracowników szkoły i

9.

Klubu

pogotowie

Dbam o powierzony mi sprzęt sportowy.

Pamiętam o zwrotach grzecznościowych: Dzień dobry, Dziękuję,
Podczas posiłku zachowuję się kulturalnie, prawidłowo posługuję

Członka

niezwłocznie

3.

Przepraszam, Proszę itd.
7.

zdrowia

Szanuję teren, na którym jestem.

uznać przegraną.
6.

i

wzywa

2.

Zgodnie współpracuję w grupie – nie tylko podczas treningów,
Przestrzegam zasady fair play – szanuję przeciwnika i potrafię

trener

CZĘŚĆ IV. KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

wychowawcę, trenera lub lekarza.
gier i zabaw, ale także na co dzień.

życia

lub

1.

formach aktywności, o ile nie zostanę z nich zwolniony/a przez
4.

zagrożenia

powiadomienia Akademii.

trenerów.
2.

sytuacji

wychowawca

sporządzenia protokołu

Ogólne godziny treningów określone są w Programie Dnia
Półkolonii, natomiast szczegółowe określone są w planie na

W

pogotowania

od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.

Podczas podróży środkami transporty Komunikacji Miejskiej
zachowuję wszelkie obowiązujące środki bezpieczeństwa.

8.

którym trenuje.
5.

Przestrzegam regulaminu użytkowania sali lekcyjnej i miejsc,

Informuję wychowawcę o posiadaniu cennych przedmiotów (jak
np. telefon komórkowy), a większą sumę pieniędzy oddaję
wychowawcy w depozyt. KS Akademia Futbolu nie ponosi
odpowiedzialności za zgubione rzeczy wartościowe (telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, gotówkę itd.), które nie
zostały wcześniej oddane pod opiekę wychowawcy.
5.

Przedstawicielem Akademii Futbolu na terenie obiektu
sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas
korzystania z obiektu jest kadra wychowawcza (trener, kierownik
półkolonii).
Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z
obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony
jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje
ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
Ogólne zasady korzystania z obiektu:
a)
przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać
się z niniejszym regulaminem,
b)
wszystkich korzystających z boiska obowiązuje
strój
sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o
miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
c)
prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny
urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał
i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt zarządcy
obiektu.
Podstawowe obowiązki użytkownika:
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a)
b)
c)

przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),
korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem,
d)
niezwłoczne
informowanie
trenera
o
wszelkich
uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,
e)
za cenne przedmioty pozostawione w szatni, toalecie lub
na boiskach Zarządca i trener (Akademia Futbolu) nie
ponoszą odpowiedzialności.
6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych
podobnie działających substancji,
b) palenia papierosów,
c) przebywania w stanie nietrzeźwym,
d) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów
niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z
kruchego, pękającego lub twardego materiału,
e) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub
plastikowymi oraz kolców,
f) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla
innych użytkowników,
g) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym
sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni
boisk,
h) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
i) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
j) niszczenia trawy wokół ogrodzenia.
7.
Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego
opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego
regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych
obowiązków użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
8. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać
służby mundurowe, w szczególności Policję.
9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i
uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego
stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub
wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty,
dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub
jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy
albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.

REGULAMIN BASENU
1.

Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani
są do zmiany, w holu Basenu, obuwia na czyste obuwie plażowe,
następnie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć
wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.

2.

3.
4.

5.

W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu
(komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach
mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do
kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.
Na hali basenowej obowiązuje używanie czepków i strojów
kąpielowych: kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
mężczyźni – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni, przylegające do
ciała,
Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób
dorosłych.
Na teren hali basenowej zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym
lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z
przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą
być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami
opatrunkowymi i z bandażami.
Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i
nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z
oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna
na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych
przez cały czas przebywania na terenie Basenu.
Opiekun grupy po wejściu na hale basenową zobowiązany jest
skontaktować się z ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na
jedną osobę prowadzącą zajęcia
Korzystającym z Basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu dla osób tam przebywających.
Na halach basenowych kategorycznie zabrania się: biegania,
skoków do wody, spożywania żywności oraz żucia gumy,
wszczynania fałszywych alarmów, pozostawiania małych dzieci bez
opieki, używania przyniesionego sprzętu pływającego pontonów,
materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek do pływania.
W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się
natychmiastowe wyjście z wody.
Wszyscy znajdujący się na terenie hal basenowych muszą
podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub
opiekunowie.
Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.

REGULAMIN WYCIECZKI PIESZEJ
1.

Dzieci odbywają zajęcia i wycieczki pod opieką wyznaczonych
przez kierownika osób i podporządkują się ich poleceniom.
2. W czasie wędrówki jeden z opiekunów znajduje się na początku
grupy, a drugi na końcu.
3. Pod żadnym pozorem nie zezwalamy uczestnikom na oddalanie
się od grupy bez opiekuna.
4. Opiekun musi znać przepisy ruchu drogowego dla pieszych i grup
wycieczkowych.
5. W przypadku poruszania się kolumny ulicą bez chodników - grupa
porusza się parami prawą stroną jezdni.
6. W czasie wędrówki wieczorem, uczestnicy niosą światła (w/g
przepisu ruchu drogowego).
7. Opiekunowie są zobowiązani dopilnować, by nikt z grupy nie
zostawał w tyle lub się odłączył.
8. O złym samopoczuciu, uszkodzeniu ciała dzieci natychmiast
informują opiekuna.
9. Poruszanie się grupy wycieczkowej chodnikiem nie może utrudniać
poruszanie się innym użytkownikom drogi.
10. Łamanie zasad regulaminu zobowiązuje wychowawcę do
powiadomienia rodziców.
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