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…………………………………………………………………….. 

                                                                                       (miejscowość i data) 

 

Umowa członkostwa klubu ASG – Akademia Sportów Gimnastycznych. 

*Wszystkie dane w umowie wypisujemy DUŻYMI literami. 

*Umowę należy wypełnić jednakowo w dwóch egzemplarzach.  

*Wszystkie strony winny być zaparafowane, a w wymaganych miejscach należy złożyć czytelny podpis.  

Imię i nazwisko dziecka: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Wiek: 
  
  ………… l Data urodzenia: 

         
       d ………………m ………………r ……………………… 

 
Miejscowość 

zamieszkania 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu rodzica 

/opiekuna/adres e-

mail: 

                                                      

                                                     
 
@:……………………………………………………………………………………………                     

 

WARUNKI OGÓLNE UMOWY 

§1 

Umowa zawarta jest pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/osoby nieletniej a właścicielem klubu 

sportowego ASG – Akademia Sportów Gimnastycznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług  

z zakresu działalności klubu ASG.    

§2 

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, na czas 

nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej. 

                                                                        §3 

Rodzic/opiekun prawny ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia składając 

pisemnie oświadczenie. 
 

§4 

Akademia Sportów Gimnastycznych zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym, jeśli uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny narusza postanowienia niniejszej umowy, 

nie przestrzega regulaminów, narusza zasady bezpieczeństwa i swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla 

życia i zdrowia innych. 

 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DZIECKA/OSOBY NIELETNIEJ DO KLUBU SPORTOWEGO ASG 

§1 

Członkiem klubu sportowego ASG mogą zostać dzieci i młodzież od 4 roku życia za zgodą rodzica lub 
prawnego opiekuna. 
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§2 

 
Członek klubu sportowego ASG powinien być w ogólnym dobrym stanie fizycznym i nie powinny u niego 
występować poważne przeciwskazania zdrowotne do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych. 

 

§3 
 
Członkiem klubu sportowego ASG staję się dziecko/osoba nieletnia, której rodzić/opiekun prawny zaakceptuje 
warunki niniejszej umowy składając czytelny podpis w odpowiednich miejscach umowy. 

 
REGULAMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§1 

Opłaty należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca z góry w formie czesnego gotówką lub 
przelewem na podany numer konta: 16 1050 1344 1000 0092 8306 0540. W tytule przelewu należy 
podać: Imię i nazwisko dziecka/częstotliwość zajęć w tygodniu/miesiąc, za który dokonywana jest 

opłata. 

§2 

Opłata czesnego jest obowiązkowa w czasie trwania członkostwa. Winna być uiszczana nawet w przypadku 

nieobecności dziecka/osoby nieletniej na zajęciach w wyniku choroby lub innego zdarzenia. W czasie  
długotrwałej nieobecności stanowi równowartość opłaty czesnego za zajęcia 1x/tygodniu co odpowiada 
kwocie 140 zł/miesięcznie. Opłata zapewnia ciągłość członkostwa i gwarancję miejsca w grupie 

ćwiczebnej. 

§3 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego opłacania czesnego (§1) według zadeklarowanej 
kwoty odpowiadającej częstotliwości zajęć: 

- trening 1x/tyg. 140 zł/miesięcznie 

- trening 2x/tyg. 260 zł/miesięcznie 

- trening 3x/tyg. 370 zł/miesięcznie 

 

 W przypadku członkostwa rodzeństwa obowiązuje zniżka opłaty czesnego w wysokości: -10zł/za osobę. 

 

  §4 

 

Celowe mijanie się z opłatą czesnego/opłaty członkowskiej skutkuje natychmiastowym 

rozwiązaniem umowy w formie pisemnej i może być podstawą do wszczęcia postępowania karnego na 

mocy przepisów kodeksu cywilnego.  

§5 

 
Akademia Sportów Gimnastycznych ASG zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług i zobowiązuje się 

do poinformowania o tym fakcie z miesięcznym wyprzedzeniem. 
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REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH W AKADEMII SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH 

§1 
 
Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym grafikiem według kalendarza roku szkolnego od 1.09 do 
30.06 bieżącego roku. Dni świąteczne i ustawowo wolne od nauki szkolnej są równoznacznie dniami 

wolnymi od zajęć w ASG. Podczas ferii zimowych są przewidziane dodatkowe treningi, obozy sportowe  
i warsztaty. W czasie wakacji zajęcia w ASG są zawieszone z wyłączeniem obozu sportowego  
na początku lub na końcu wakacji.   

§2 

W ASG prowadzone są dodatkowe zajęcia, które stanowią głównie przygotowanie przed zawodami  
i turniejami w formie nieodpłatnej. Termin zajęć dodatkowych jest ustalany dla poszczególnych grup  

z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

§3 
 

I. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do: 
 

1. Punktualne przychodzić na zajęcia i uczestniczenie w nich w stroju sportowym nie krępującym ruchów 

(krótkie spodenki, leginsy, dres, koszulka T-shirt, skarpetki). 
2. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia. 
3. Słuchać poleceń trenera i przestrzegać ich, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników 

podczas ćwiczeń. 
4. Zgłaszać trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkie dolegliwości bólowe i inne dolegliwości 

sprawiające dyskomfort podczas ćwiczeń. 

5. Zgłaszać trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkie uszkodzenia sprzętu używanego podczas zajęć, 
nieprawidłowe bądź stwarzające zagrożenie dla innych ćwiczących zachowanie pozostałych 
uczestników zajęć. 

6. Przestrzegania regulaminu obowiązującego na sali i w szatni  lub w obiekcie, w którym odbywają się 
zajęcia 
 

II. Trener prowadzący zajęcia zobowiązuje się do: 
 

1. Zagwarantowania i stworzenia bezpiecznych warunków do ćwiczeń wszystkim uczestnikom zajęć. 

2. Rzetelnego i fachowego przekazywania wiedzy ćwiczącym zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
wiedzą i doświadczeniem. 

3. Informować uczestników zajęć, rodziców/opiekunów o wszelkich zmianach dotyczących struktury 
organizacyjnej zajęć, płatnościach i innych sprawach wynikających z prowadzenia zajęć. 

 
III. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do: 

 

1. Nie przebywanie bezpośrednio na sali i nie kontaktowanie się z dziećmi podczas ćwiczeń, gdyż wpływa 
to na ich dekoncentracje i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Zgłaszania trenerowi prowadzącemu zajęcia o wszelkich sprawach dotyczących jego 

dziecka/podopiecznego mających istotny wpływ na przebieg i prowadzenie zajęć tuż przed ich 
rozpoczęciem.  

3. Do niepodważania autorytetu trenera prowadzącego zajęcia w obecności uczestników zajęć i innych 

rodziców. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami zgłaszać się bezpośrednio do trenera 
prowadzącego zajęcia. 
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REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

W AKADEMII SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH 

§1 
 

Członek klubu ma prawo odpracowania nieobecności na zajęciach wynikającej ze zdarzeń losowych 

lub choroby w innych grupach ćwiczebnych. Jeśli nie ma takiej możliwości termin odrobienia zajęć jest 
ustalany z trenerem prowadzącym. Odpracowywanie nieobecności jest bezterminowe i może trwać 
do momentu uzupełnienia wszystkich nieobecności. 

§2 
 

W przypadku długotrwałej nieobecności (minimum 2 miesiące) spowodowanej kontuzją lub inna sytuacją 

warunki opłaty członkostwa i odrabiania nieobecności będą ustalane indywidualnie.  
 
 

INNE POSTANOWIENIA  

§1 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§2 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§3 

Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją umowy wraz z jej wszystkimi warunkami. 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:                                  Czytelny podpis właściciela klubu ASG: 
 

………………………………………………………………….                          ………………………………………………………….. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie  i stronie internetowej: 

 www.facebook.com/akademiasportowgimnastycznych 
 

 www.instagram.com/akademia_sportowgimnastycznych 

 
 www.akademiasportowgimnastycznych.pl 

KONTAKT:        Tel.: 796 777 509         @: asggimnastyka@gmail.com 
 

 

http://www.facebook.com/akademiasportowgimnastycznych
http://www.akademiasportowgimnastycznych.pl/

