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ANEKS DO UMOWY CZŁONKOWSKIEJ KLUBU SPORTOWEGO AKADEMIA FUTBOLU 

 

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr ……………………….  

zawartej   dnia ………………………. w ………………………………………. 

 

pomiędzy: 

Klubem Sportowym – Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-463 przy ul. Łagiewnickiej 54/56 budynek B 

lokal 319, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601 reprezentowany przez Stefana 

Potockiego  

zwanym dalej “Klubem Sportowym Akademia Futbolu w skrócie KS Akademia Futbolu lub KS AF” 

a 

Imię i nazwisko:       

kontakt:  nr tel:       

zwanym/ą dalej Opiekunem 

 

który oświadcza, że jest opiekunem prawnym: 

Imię i nazwisko:        PESEL: 

zwany dalej Członkiem Klubu 

 
I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron z dniem 1 października 2018 r. zmianie ulega §4 Płatności pkt. 4 umowy 
członkowskiej Akademii Futbolu i otrzymuje on następujące brzmienie:  
 
Miesięczna składka członkowska Członka Klubu za dwa treningi w tygodniu wynosi 140 zł (słownie: sto 
czterdzieści złotych), płatna do 7. dnia każdego miesiąca i jest stała - niezależna od liczby treningów czy 
wypadających dni ustawowo wolnych od pracy. Składka członkowska jest opłacana za członkostwo w klubie 
sportowym i jest przeznaczana na cele statutowe klubu, nie jest odpłatnością za zajęcia. Zajęcia trwają cały rok 
kalendarzowy. W miesiącu, w którym podpisana jest umowa składka członkowska za ten miesiąc jest 
proporcjonalna do ilości dni, które zostały do końca miesiąca począwszy od dnia podpisania umowy członkowskiej. 
 
oraz dodany zostaje punkt 5 i otrzymuje on następujące brzmienie:  
 
Miesięczna składka członkowska Członka Klubu za jeden trening w tygodniu wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt 
złotych), płatna do 7. dnia każdego miesiąca i jest stała - niezależna od liczby treningów czy wypadających dni 
ustawowo wolnych od pracy. Składka członkowska jest opłacana za członkostwo w klubie sportowym i jest 
przeznaczana na cele statutowe klubu, nie jest odpłatnością za zajęcia. Zajęcia trwają cały rok kalendarzowy. W 
miesiącu, w którym podpisana jest umowa składka członkowska za ten miesiąc jest proporcjonalna do ilości dni, 
które zostały do końca miesiąca począwszy od dnia podpisania umowy członkowskiej. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

______________ 

(Podpis Opiekuna) 
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