
 

 
 

 

uczestnictwa

i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach 

 

zawarta w…………………….……… dnia …….....

 pomiędzy 

Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o

wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488 reprezentowaną przez 

Tomasza Flaczyńskiego zwanym dalej 

lub KS AF 

a 

imię i nazwisko: …………………….………………………………………..…….……… PESEL: ……………………..…………………

Zamieszkałym/ą w miejscowości: ……………………………………..……… ulica …………………………………………

kod pocztowy …………………… tel. ……………………………………………………

zwanym dalej Opiekunem 

który oświadcza, że jest opiekunem prawnym:

imię i nazwisko: ………………………………………………..…………………………… PESEL: ……………

zwanym/i dalej Członkiem Klubu 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez 

szkoleniowego w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania sportowego 

Klubu Sportowego Akademia Futbolu dla 

Lubawskim. Wysokość składki: 849zł/os

Wszelkie zmiany dotyczące Uczestnika

a.sloniec@akademiapilki.pl 

1. KS Akademia Futbolu zobowiązuje się zapewnić Członkowi 

a) Zakwaterowanie w hoteliku MOSiR w 

b) Wyżywienie od dnia 25 

śniadanie) oraz napoje i owoce

do stolika dostosowane do potrzeb młodych sportowców

c) Transport autokarem w dwie strony 

d) Wykwalifikowaną kadrę posiadając

ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE

UMOWA 

uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w zakresie nauczania  

i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania Klubu Sportowego Akademia Futbolu

NR ..................................... 

 

zawarta w…………………….……… dnia ……............................………  

 

Akademią Futbolu Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270, 

Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488 reprezentowaną przez 

Tomasza Flaczyńskiego zwanym dalej Klubem Sportowym Akademia Futbolu w skrócie

imię i nazwisko: …………………….………………………………………..…….……… PESEL: ……………………..…………………

Zamieszkałym/ą w miejscowości: ……………………………………..……… ulica …………………………………………

…………………………………………………… e-mail: ……………………..…………………

który oświadcza, że jest opiekunem prawnym: 

imię i nazwisko: ………………………………………………..…………………………… PESEL: …………… …….…………………………………………

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez KS Akademia Futbolu na rzecz 

szkoleniowego w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania sportowego 

Klubu Sportowego Akademia Futbolu dla Członka klubu w terminie 25-31 stycznia 201

zł/os 

czestnika Opiekun powinien zgłaszać na adres mailowy: 

 

§2 

Zobowiązania stron 

KS Akademia Futbolu zobowiązuje się zapewnić Członkowi Klubu: 

hoteliku MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim w pokojach 2, 3

 stycznia (pierwszy posiłek - obiad) do dnia 31 stycznia

i owoce; śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane 

ostosowane do potrzeb młodych sportowców 

Transport autokarem w dwie strony  

posiadającą odpowiednie uprawnienia 

ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE 

 

z Akademią Futbolu Tomasza Hajto              

 

zgrupowania Klubu Sportowego Akademia Futbolu 

  

361 przy ul. Piotrkowskiej 270, 

Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488 reprezentowaną przez 

w skrócie KS Akademia Futbolu  

imię i nazwisko: …………………….………………………………………..…….……… PESEL: ……………………..…………………............... ……… 

Zamieszkałym/ą w miejscowości: ……………………………………..……… ulica ………………………………………… .......... ……………….  

……………………..………………… . ………………… 

…….………………………………………… 

na rzecz Opiekuna wyjazdu 

szkoleniowego w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania sportowego 

2016r. w Nowym Mieście 

Nowym Mieście Lubawskim w pokojach 2, 3-osobowych 

tycznia (ostatni posiłek - 

śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane 

z Akademią Futbolu Tomasza Hajto              



 

e) Ubezpieczenie NNW na czas pobytu 

f) Sumienną realizację programu dydaktyczno-szkoleniowego, który zawiera m.in.: 

 minimum dwa 1,5h treningi piłkarskie dziennie  

 treningi indywidualne 

 zajęcia ogólnorozwojowe 

 zajęcia multisport 

 wieczory filmowe, gry i zabawy plenerowe. 

g) Obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy odpowiednie do przeprowadzenia zamierzonych zajęć 

sportowych, szkoleniowych i wychowawczych 

 

2. Opiekun zobowiązuje się do: 

a) Terminowego uiszczenia opłaty za obóz  

b) Dostarczenia Członka Klubu na umówione miejsce zbiórki w dniu 25 stycznia 2016r. 

c) Odebranie Członka Klubu z umówionego miejsca zbiórki w dniu 31 stycznia 2016r. 

d) Przekazania Organizatorowi prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika 

zgrupowania. 

e) Zobligowania Członka Klubu do przestrzegania Regulaminu Zgrupowania Klubu Sportowego 

Akademia Futbolu oraz  regulaminu ośrodka, jak również zasad współżycia społecznego, mając 

świadomość, że będąc jego prawnym opiekunem ponosi za niego odpowiedzialność. 

W szczególności Opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia i naprawy wyrządzonej 

szkody na podstawie protokołu, sporządzonego przez Klub Sportowy Akademia Futbolu oraz 

kierownika ośrodka oceniającego wysokość strat i roszczeń. 

f) Ponadto Opiekun oświadcza, że stan zdrowia Członka klubu w pełni pozwala na wzięcie udziału 

w Zgrupowaniu Klubu Sportowego i wszystkich jego zajęciach.  

 

 

§3 

Rezerwacja i Płatność 

1. Dokonując rezerwacji Opiekun wpłaca zaliczkę w kwocie 300zł. Zaliczka powinna zostać wpłacona w 

ciągu 14 dni od dokonania zgłoszenia. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Pełna rezerwacja 

miejsca następuje po przesłaniu danych uczestnika drogą mailową i zaksięgowaniu wpłaty zaliczki - 

numer rachunku bankowego to indywidualny numer wygenerowany dla członka Akademii Futbolu 

(dostępny w zakładce "MOJE DANE" po zalogowaniu do systemu klient.akademiapilki.pl oraz 

wyszczególniony w umowie w paragrafie dot. płatności). Faktura za obóz zostanie wygenerowana w 

systemie. 

2. Opiekun zobowiązuje się do uregulowania pozostałej części składki za szkolenie w kwocie 549zł 

najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016r. przelewem na indywidualne konto członka KS Akademia Futbolu 

(j/w). Możliwa jest również jednorazowa wpłata całej kwoty. 

3. Rezygnacja Opiekuna z wyjazdu na mniej niż 21 dni od daty planowanego wyjazdu skutkuje utraceniem 

zaliczki.  

4. Rezygnacja z wyjazdu na mniej niż 14 dni przed wyjazdem zobowiązuje do opłacenia pełnej składki za 

pobyt. 

5. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie opłaty za rezygnację z wpłat dokonanych z tytułu 

miesięcznych składek członkowskich KS AF. 

 

 

 



 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Zgrupowania (Załącznik nr 1) stanowi integralną część niniejszej umowy, który opiekun 

otrzymał i zapoznał się z ich treścią przed podpisaniem umowy oraz w pełni je akceptuje. 

2. Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie w graficznych materiałach marketingowych 

wizerunku Członka Klubu.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

..............................................................   ..............................................................  

Klub Sportowy Akademia Futbolu              Opiekun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Klub Sportowy Akademia Futbolu szkoli młodych adeptów piłki nożnej, rozwija ich talent  

i zdolności psychofizyczne. Aby KS Akademia Futbolu mógł skutecznie realizować te cele niezbędne jest 

przestrzeganie przez Opiekunów i Uczestników niniejszego regulaminu: 

 

REGULAMIN ZGRUPOWANIA KLUBU SPORTOWEGO AKADEMIA FUTBOLU 
 

1. Zgrupowanie sportowe organizuje Klub Sportowy Akademia Futbolu. 

2. Treningi podczas zgrupowania odbywają dwa razy dziennie i trwają minimum 90 minut. 

3. Uczestnikami zgrupowania są Członkowie KS Akademia Futbolu. 

4. Oprócz niniejszego regulaminu Członka Klubu obowiązują wszelkie przepisy i regulaminy lokalne, 

w szczególności regulamin ośrodka oraz obiektów sportowych. 

5. Trener jest dla Członka Klubu najważniejszą osobą w Akademii podczas zgrupowania. Członek Klubu 

słucha trenera zarówno na boisku, jak i poza nim. Także niezrozumiałe na początku rady i ćwiczenia 

mają swój sens. Wszystkie polecenia trenera Członek Klubu wykonuje sumiennie i z zaangażowaniem, 

gdyż od tego będą zależały efekty treningu. 

6. Wszyscy w Akademii Futbolu grają fair. Zasady fair play obowiązują zarówno na boisku, jak  

i poza nim. Sportowa rywalizacja jest wskazana, ale Członkowie Klubu rywalizują między sobą tylko 

uczciwie. Brak kultury, w szczególności agresywne zachowanie i niecenzuralne słownictwo jest 

absolutnie niedopuszczalny. Ponadto każdy Członek Klubu powinien wspierać kolegów z zespołu. 

Wynika to nie tylko z zasad fair play, ale także z faktu, że piłka nożna jest sportem zespołowym 

i Członek Klubu powinien zdać sobie sprawę, że pomagając koledze pomaga całemu zespołowi. 

7. Poza Akademią Członek Klubu jest uczniem, więc najważniejsza dla niego jest nauka. Bez 

odpowiedniego przygotowania psychicznego uczestnik nie osiągnie sukcesów na boisku. Dlatego 

Członkowie Klubu nie zaniedbują obowiązków szkolnych, tym bardziej, że im lepszy uczeń tym lepszy 

piłkarz. To samo dotyczy zdrowego trybu życia i odżywiania - spędzanie czasu wolnego w pozycji 

siedzącej ze słodyczami nie służy młodemu sportowcowi. 

8. Członkowie Klubu Akademii Futbolu są zobowiązani godnie reprezentować ją na zajęciach, turniejach 

oraz w życiu codziennym. 

9. Akademia Futbolu nie zapewnia Członkom Klubu zajęć stroju sportowego, ochraniaczy ani kasków 

ochronnych. 

10. W czasie zajęć Członkowie Klubu są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego. 

Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju nie zostanie dopuszczona do zajęć. 

11. Członek Klubu - Uczestnik zgrupowania sportowego jest zobowiązany do ścisłego wykonywania 

wszystkich poleceń wychowawców, trenerów oraz kierownika zgrupowania.  

12. Każdy Członek Klubu lub osoba przebywająca na terenie Ośrodka ma obowiązek przestrzegać 

powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zachowywać się tak, żeby nie stwarzać 

zagrożenia dla siebie oraz innych Członków Klubu. 

15. Członek Klubu jest zobowiązany stawić się przygotowany przed treningiem na co najmniej  

10  minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia treningu. 

16. Opiekun Członka Klubu Zgrupowania jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w 

wyniku zawinionego zachowania Członka Klubu, skutkującego w szczególności uszkodzeniem ciała 

innego Członka Klubu na zgrupowaniu. 

17. Ogólne godziny treningów określone są w Programie Dnia Zgrupowania natomiast szczegółowe 

określone są w planie na każdy dzień zajęć.  



 

18. Członkowi Klubu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody 

wychowawcy lub trenera. 

19. Podczas zgrupowania obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu, posiadania lub picia alkoholu, zakupu, 

posiadania lub palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania lub zażywania jakichkolwiek innych środków 

odurzających oraz oddalania się od terenu Ośrodka bez nadzoru. Członkowie Klubu zobowiązani są do 

przestrzegania zasad higieny, porządku w pokojach i szafkach oraz odpowiednich stosunków 

koleżeńskich. Stosowanie przemocy fizycznej jest bezwzględnie zakazane. W uzasadnionych 

przypadkach Kierownik Zgrupowania lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do sprawdzenia 

rzeczy osobistych oraz bagażu Członków Klubu ze zgrupowania. 

20. Zależnie od stopnia naruszenia regulaminu wobec Członka Klubu mogą być zastosowane następujące 

kary: niedopuszczenie do treningu, powiadomienie wszystkich Członków Klubu zgrupowania  o 

incydencie. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Członek Klubu może być skreślony z listy 

Członków Klubu na zgrupowaniu, a po wcześniejszym zawiadomieniu opiekunów wydalony ze 

zgrupowania na koszt własny opiekunów. W takim wypadku opiekunowie zobowiązują się do 

odebrania Członka Klubu w ciągu 48h od powiadomienia. Odbywa się przy obowiązkowym udziale 

jego przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna. 

21. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia Członka Klubu wychowawca lub trener wzywa niezwłocznie 

pogotowie ratunkowe i  powiadamia opiekuna Członek Klubu. W przypadku wezwania pogotowania 

osoba wzywająca zobowiązana jest do sporządzenia protokołu z wypadku oraz niezwłocznego 

powiadomienia Akademii. 

22. Akademia  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członka Klubu, w tym za bagaż oraz własny sprzęt, 

oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy, laptopy, 

aparaty fotograficzne, kamery itp.) przywiezione na Zgrupowanie. Podczas zgrupowania rzeczy cenne i 

wartościowe oraz pieniądze zaleca się przekazać do depozytu wychowawcom lub recepcji. Akademia 

nie odpowiada za skradzione lub zniszczone ww. rzeczy nieoddane do depozytu. 

23. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie treningów przyczyn od niego niezależnych. 

24. Członkowie Klubu zgrupowania zostają obowiązkowo objęci zbiorowym ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

25. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich. 

26. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem 

niestosowania się do postanowień Regulaminu, poleceń trenera lub wychowawcy.  

27. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych  

w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę w ramach zgrupowania sportowego.  

28. Akademia Futbolu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie informując wcześniej opiekunów 

prawnych zawodników.  

 

 

 

 

 

..............................................................   ..............................................................  

Klub Sportowy Akademia Futbolu              Opiekun 

   


