
UMOWA ZGŁOSZENIE  - JUDO

Zawarta w dniu ……………………..……..………. r. 

Między :
Firmą Balans Bartłomiej Urbańczyk
ul. M. C. Skłodowskiej 18/7
41-800 Zabrze
Reprezentowaną przez Bartłomieja Urbańczyka

a, 

Panią/Panem:

Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………….

Adres 
zamieszkania…………………………………………………………………………….

Tel. Kontaktowy …………………………………………e-mail………………………

Imię i Nazwisko dziecka/dzieci:
…………………………………………………………………………………………….

§ 1

Firma Balans oświadcza, że prowadzi projekt o nazwie „Fabryka Przygody”

§ 2

Umowa zostaje zawarta rok szkolny 2020/2021, trwający od miesiąca września 2020 
do czerwca 2021r.

§ 3

Firma BALANS zobowiązuje się do prowadzenia zajęć oraz zapewnienia 
wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia 
umiejętności danej dyscypliny.
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§ 4

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości 
publicznej na stronie danej aktywności  w dedykowanej zakładce.                 
2. Kwalifikacji uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca.                                             
3. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor.                                                   
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz zasad BHP

§ 5

1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne: 

Czas trwania zajęć wynosi 60 minut :)
Miesięczna rata jest stała i wynosi 69 zł*
*Niezależnie od tego czy w danym miesiącu zajęcia odbywają się 2 lub 5 razy, opłata 
pozostaje stała. W roku szkolnym odbędzie się planowo 34 zajęcia dla każdej z grup 
osadzonych w harmonogramie, co daje średnią kwotę w przybliżeniu 20 zł za trening.

2. Płatności za szkolenie dokonuje się Z GÓRY do 10 dnia za dany miesiąc.

3. Zajęcia mogą być odrabiane przez cały rok szkolny po wcześniejszym ustaleniu z 
instruktorem prowadzącym. NIE PRZEWIDUJE SIĘ zwrotu kosztów za 
nieobecności. Nie ma możliwości pomniejszenia opłaty miesięcznej o 
nieobecność – są one do odrobienia.

4. Wpłat dokonujemy na konto według wzoru:

Nazwa i adres odbiorcy:

Balans Bartłomiej Urbańczyk

Ul. M. C. Skłodowskiej 18/7

41-800 Zabrze

Numer rachunku:
76 1090 2590 0000 0001 4268 1652

Tytuł: 
Judo / Imię i nazwisko uczestnika / Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
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§ 6

1. Każdy uczestnik zajęć realizowanych w firmie BALANS może zrezygnować z 
okresem miesięcznego wypowiedzenia; odrabiając w tym czasie wszystkie 
nieobecności. Osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń 
finansowych na prośbę organizatora. Rezygnację należy złożyć w formie 
pisemnej na adres siedziby firmy.          
                                                                                                                             

2. Nieobecności można odrobić podczas innych godzin zajęciowych po 
wcześniejszej konsultacji z instruktorem prowadzącym.

§ 7

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.                              

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

………………………………. ……………………………….

Podpis  rodzica/opiekuna Podpis organizatora
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Oświadczenie 

	 My niżej podpisani, jako rodzice /osoby, którym powierzono wykonywanie władzy 
rodzicielskiej małoletniej / małoletniego ………………………………………………………….. 
deklarujemy, iż będzie korzystać z grupowych zajęć, organizowanych przez firmę Balans  

w roku szkolnym 2020/ 2021r..

Oświadczam, że dziecko …………………………………………………………………………

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wzmożonej aktywności fizycznej

i współzawodnictwie sportowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka do 
celów marketingowych 


*Podpis Rodzica/Opiekuna              	 	 	 	 	 	 Miasto, data


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