
Umowa uczestnictwa w klubie sportowym 
 
zawarta w dniu ………………………….2022r. w Poznaniu, 
 
pomiędzy  
KS ŁF CASCADE Sp. z o.o. zarejestrowaną w  
61-806 Poznań, ul. Św.Marcin 29/8,  
REGON: 387425946  NIP: 7831826396 
Tel.: 726-091-000  E-mail: biuro@ukscascade.pl 
reprezentowaną przez Oksanę Semenchenko – Prezes Zarządu,  
dalej zwaną Klubem 
 
a 
Panią/Panem…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………….. 
Nr dowodu osobistego…………………………………. Tel kontaktowy………………………………… 
Mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Opiekunem   prawnym   lub   Rodzicem   zwanym/ą   dalej  Opiekunem),   który działa w 
imieniu  i na rzecz swojego dziecka/Podopiecznego. 
 

§1 
Przedmiotem   umowy   jest   organizacja   i   przeprowadzenie zajęć z łyżwiarstwa figurowego, 
tanecznych, ruchowych dla dzieci i dorosłych przez KS ŁF CASCADE Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań, kontakt e-mail: biuro@ukscascade.pl,  
tel.: 726-091-000, - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz regulaminem   
dostępnym na stronie internetowej  Klubu: www.ukscascade.pl w sezonie 2022/2023. 

 
Imię i nazwisko Uczestnika  
Data urodzenia  
Typ/Nazwa grupy  
Ilość zajęć w tygodniu ……………..na lodzie         ……………. na sucho 
Abonament miesięczny  
Okres  ……………….. do 30.04.2023r. 

 
§2 

1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach organizowanych w 
miejscowości Poznań w terminach ustalonych przez Klub. Charakterystyka zajęć (miejsce 
odbywania, czas trwania, godziny rozpoczęcia zajęć itp.) będzie uzgodniona pomiędzy Klubem 
a Trenerem (Zleceniobiorcom), i będzie zgodna ze standardem pracy obowiązującym w 
Klubach w całej Polsce. 
2. Terminy zajęć poszczególnych grup szkoleniowych ustalane są w zależności od: możliwości 
wynajęcia obiektów sportowych, liczebności grupy, ale zasadniczo zajęcia odbywać się będą 
w okresie od sierpnia do kwietnia/czerwca. Przerwy w szkoleniu, to okres świąteczno-
noworoczny. Terminy te są ustalane przez Klub i muszą zostać przekazane Opiekunowi z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

§3 
1. Opłata miesięczna na rzecz Klubu za zajęcia wynosi ........... zł. i jest płatna przez Opiekuna z 
góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie cen określonych na stronie 
internetowej Klubu w zakładce „Nasze usługi”. Przyjęte w umowie  ceny obowiązują przez cały 
okres trwania umowy tj. od daty jej zawarcia do 30 kwietnia 2023 roku. 



2. Opiekun zobowiązuje się uiszczać opłaty za zajęcia przelewem bankowym na rachunek 
Klubu w Banku Santander Bank Polska S.A. nr konta: 37 1090 1854 0000 0001 4906 8197 z 
dopiskiem: „OPŁATA ZA MIESIĄC ................, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”. 
3. Opłata miesięczna jest stała, ustalana przez Klub „z góry” na rok szkoleniowy czyli na okres 
od sierpnia do kwietnia. Zmiana opłaty może ulec zmianie w trakcie roku szkoleniowego tylko 
w przypadku nieprzewidzianych i niezależnych od Klubu zmian stawek czynszu najmu 
obiektów, stawek podatkowych lub innych obciążeń publiczno-prawnych. 
 
Klub nie dokonuje zwrotów kosztów za nieobecność dziecka na zajęciach. 
 
4. Opiekun ma prawo w ciągu roku szkoleniowego dwukrotnie skorzystać z częściowego 
zwolnienia z opłaty miesięcznej po jednym razie w okresach: wrzesień-grudzień i styczeń-
kwiecień/czerwiec, w przypadku nieuczestniczenia Podopiecznego w zajęciach z powodu: 
wyjazdu na ferie, z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych. Opłata minimalna za taki 
okres wynosi kwotę 200 zł (dwieście złotych) za miesiąc. Opiekun powinien zgłosić Klubowi 
nieobecność z powodu wyjazdu Podopiecznego drogą mailową na tydzień przed końcem 
miesiąca poprzedzającego miesiąc nieobecności albo niezwłocznie po stwierdzeniu choroby 
(innej niedyspozycji) Podopiecznego. 
5. Klub dołoży starań, by przeprowadzić cały cykl treningowy przewidziany na dany rok 
szkoleniowy. W przypadku gdyby w danym tygodniu nie odbyły się zajęcia z przyczyn zależnych 
od Klubu (brak zastępstwa przy nieobecności trenera, brak możliwości skorzystania z obiektu 
sportowego), to Klub postara się zorganizować zajęcia zastępcze w innym terminie. W 
przypadku niemożności przeprowadzenia takich zajęć zastępczych, po ich podsumowaniu w 
danym roku szkoleniowym, opłata za takie zajęcia zostanie odjęta od opłaty za kolejny miesiąc. 
6. W przypadkach nadzwyczajnych Klub może modyfikować wysokość opłaty w tym również 
zwolnić Opiekuna z opłaty całkowicie lub częściowo, ponad limit określony w ust. 4, ze 
względu np.: na długotrwałą chorobę Podopiecznego, nieobecności spowodowane 
czynnikami niezależnymi od Opiekuna albo jego sytuacją życiową. 
 
Klub wyklucza możliwość samodzielnego regulowania wysokości abonamentu przez 
Opiekunów Uczestnika zajęć. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja niniejsza umowa może zostać 
rozwiązana w trybie natychmiastowym. 
 
7. W ramach comiesięcznego abonamentu Klub zobowiązuje się do: 
 - zapewnienia Uczestnikowi uczestnictwa w zajęciach sportowych wg wyznaczonego planu 
treningowego i zgodnie z ilością wskazaną w §1 niniejszej Umowy, 
 - zapewnienia Uczestnikowi obowiązkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w 
czasie zajęć, imprezy rekreacyjno-sportowe, wyjazdów integracyjnych i obozów 
organizowanych przez Klub w okresie trwania umowy, 
 - zapewnienia w miarę uzyskanych środków finansowych dopłaty do obozów/zgrupowań 
zimowego lub letniego (wyłącznie dla zawodników wyczynowych). 
 

§4 
1. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Klubu, który dostępny jest na stronie 
internetowej Klubu i stanowi integralną część niniejszej Umowy akceptując go bez zastrzeżeń.  
2. Deklaracja zgłoszeniowa wypełniona przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej 
Umowy. Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klub o każdej zmianie informacji 
zawartych w deklaracji. 
 
 
 



§5 
1. Klub oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków i zobowiązuje się do jej przedłużania na czas nie krótszy 
niż czas obowiązywania niniejszej umowy. 
2.Opiekun oświadcza, że stan zdrowia Podopiecznego umożliwia mu udział w zajęciach 
organizowanych przez Klub, a dodatkowo oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w uprawianiu sportu, wykonywaniu ćwiczeń 
fizycznych i w tym zakresie zwalnia Klub z odpowiedzialności. 
3. Opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania władz Klubu I prowadzących 
zajęcia w Klubie, w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w 
zajęciach. 
 

§ 6 
Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Podopiecznego w zakresie promocji KS 
ŁF CASCADE (m.in. poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej, mediach społecznych 
lub innych materiałach informacyjnych). Opiekun oświadcza, że upoważnia Klub do 
przechowywania i przetwarzania swoich danych osobowych oraz Podopiecznego zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych jest KS ŁF CASCADE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
 

§ 7 
1. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach I trybach: 
a) za wypowiedzeniem, w trybie natychmiastowym, w przypadku rezygnacji Opiekuna z 
udziału Podopiecznego w zajęciach, przesłanym drogą mailową na adres e-mail Klubu z tym, 
że za miesiąc, w którym wypowiedzenie zostało dokonane Opiekun uiszcza opłatę zgodnie z 
pełną jej wysokością. 
b) w trybie natychmiastowym z chwilą pisemnego powiadomienia Opiekuna przez Klub drogą 
mailową w przypadku: zalegania z opłatami za jeden pełny okres płatności albo z ważnych 
przyczyn wychowawczych dotyczących Podopiecznego np. naganny stosunek do trenerów, 
innych uczestników zajęć, brak zaangażowania Podopiecznego w zajęcia lub ich 
dezorganizowanie.  
c) za siedmiodniowym wypowiedzeniem ze strony Klubu, przesłanym drogą mailową na adres 
Opiekuna z powodów organizacyjnych. 
2. W przypadku braku płatności ze strony Opiekuna za okres 1 miesiąca, Klub może zawiesić 
świadczenie usług i nie dopuścić Podopiecznego do zajęć do czasu uregulowania zaległych 
płatności albo umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym.   Wypowiedzenie   umowy   nie   
zwalnia Opiekuna z obowiązku uregulowania powstałej już zaległości.  
 

§8 
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2023 
roku. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla Opiekuna i Klubu. 
 
 

Data i podpis Opiekuna Data i podpis Klubu 
  

 


