UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG nr.................
ZAJĘĆ SPORTOWYCH FUNNY JUDO
zawarta w dniu ............................................. w Gdańsku pomiędzy:
UKS GRIZZLY GDAŃSK z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 57,
REGON: 192000695, NIP: 584-24-10-646 , zwanym dalej KLUBEM
reprezentowanym przez pana Filipa Pawlikowskiego [członka zarządu KLUBU]
a
Panią/Panem
PESEL:
zamieszkałą/ym

telefon kontaktowy
e-mail
jako rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
urodzonego w dniu
uczęszczającego do
zwaną/ym dalej Opiekunem.

§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez UKS GRIZZLY GDAŃSK na rzecz
dziecka Opiekuna (dalej zwanego Uczestnikiem) usług w postaci organizacji zajęć
sportowych Funny Judo dla dzieci.
§2
Zakres świadczenia usług

1.

Zajęcia sportowe Funny Judo będą prowadzone na terenie przedszkola i trwają 30
minut.

2.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od nauki (tj. ferii,
przerw świątecznych).

3.

W przypadku nieodbycia się programowych zajęć sportowych z przyczyn leżących po
stronie Klubu, Klub zobowiązuje się do organizacji zajęć uzupełniających.
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§3
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć Organizator będzie płacił Klubowi miesięczne
wynagrodzenie w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

2.

Wynagrodzenie płatne jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na
rachunek Klubu:

trener Filip: 96 1160 2202 0000 0003 2510 0493
trenerka Monika, Ola i Kasia: 57 1160 2202 0000 0002 3406 3688
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię Uczestnika, nazwę placówki
oraz miesiąc i rok, których dotyczy wpłata.
3.

Wynagrodzenie za zajęcia jest stałe przez cały okres trwania umowy. Nieobecność
Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia.

4.

W przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie Klub jest uprawniony do
odmowy dopuszczenia Uczestnika w zajęciach, a także rozwiązania niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Opiekuna do zapłaty.
§4
Postanowienia końcowe

1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 czerwca ………. r.

2.

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

5.

Zawarcie niniejszej umowy oznacza jednoczesną akceptację statutu, regulaminów, polityki
prywatności UKS Grizzly Gdańsk zawartych na stronie klubowej www.judo-gdansk.pl

6.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać

w

sposób polubowny.
W

wypadku

braku

porozumienia

stron

na

drodze

polubownej,

właściwym

dla

rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy właściwy dla położenia UKS GRIZZLY
GDAŃSK.

……………………………................

……………………………...…

UKS GRIZZLY GDAŃSK

OPIEKUN
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