
 

 

 

UMOWA TANECZNA HIP HOP –  

GRUPA TURNIEJOWA   

 
 

zawarta w Śremie, w dniu ……………………. r. pomiędzy:  

 

Uczniowski Klub Sportowy ŚREM  reprezentowany przez Pana Krzysztofa Gapysa – 

Prezesa Zarządu - zwanym dalej Organizatorem 

a 

 

................................................................................ zamieszkałym w ......................................,  
(imię i nazwisko rodzica/ pełnoletniego zawodnika)   

               

działającym w imieniu  własnym/ w  imieniu małoletniego  syna/córki*1 

.....................................................................,  zwanym dalej Zleceniodawcą2. 
(imię i nazwisko zawodnika/ zawodniczki)   

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Organizator przyjmuje zlecenie zorganizowania i prowadzenia 

(również dla Zleceniodawcy) grupowych zajęć o charakterze taneczno – ruchowym w 

przypadku GRUP TRENINGOWYCH, i zawierających elementy wiedzy teoretycznej i 

pozwalających nabyć umiejętności praktyczne z zakresu tańca w przypadku GRUP 

TURNIEJOWYCH. 

2. W ramach prowadzonych przez Organizatora Zajęć, w zależności od rodzaju GRUPY, 

Organizator zapewni Zleceniodawcy: 

a. Kadrę instruktorską, 

b. Organizację zajęć treningowych w ramach Klubu, 

c. Możliwość korzystania z obiektów sportowych w ramach Zajęć,   

d. Organizację zawodów i obozów sportowych, 

e. Uczestnictwo Zleceniodawcy w pokazach i zawodach organizowanych przez inne 

kluby i szkoły tańca, w przypadku spełnienia przez Zleceniodawcę określonych 

kryteriów do uczestnictwa. 

f. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zawodników – po spełnieniu określonych 

kryteriów kwalifikowania do określonej nagrody lub wyróżnienia,  

g. Zapewnienie przejazdów na wybrane turnieje i warsztaty.  

 

 

§ 2 

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony - jednego roku szkolnego (obejmującego 

semestr zimowy oraz semestr letni roku szkolnego) wraz z przerwą wakacyjną,  

tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 

 

§ 3 

1. Organizator zapewni Zleceniodawcy odpowiednie miejsce prowadzenia Zajęć (sala 

ćwiczeń itp.) według harmonogramu zgodnego z przydziałem do GRUPY. 

 

                                                 
1
 Niewłaściwe należy skreślić; 

2
 Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o Zleceniodawcy - należy przez to również rozumieć 

małoletniego, w imieniu którego działa jego opiekun prawny wskazany w Umowie jako Zleceniodawca; 



 

2. W okresach i dniach szkolnych przerw świątecznych, a także w okresie ferii szkolnych 

Zajęcia mogą odbywać się w innych terminach, albo zostać odwołane, co nie może być 

traktowane jako niewykonanie, albo nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez 

Organizatora, a także nie wpływa na wysokość opłat, o których mowa w § 6 Niniejszej 

Umowy. 

 

§ 4 

1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że udział w Zajęciach może wiązać się dla niego 

z istotnym wysiłkiem fizycznym. Zleceniodawca niniejszym oświadcza w związku z 

powyższym, że nie istnieją jakiekolwiek przeszkody zdrowotne dla jego udziału w 

Zajęciach. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do istnienia 

przeciwwskazań medycznych dla udziału Zleceniodawcy w Zajęciach – Zleceniodawca 

winien niezwłocznie zasięgnąć w tym zakresie opinii lekarskiej i niniejszym zobowiązuje 

się to uczynić. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że będzie starał się być obecny na wszystkich uzgodnionych 

Zajęciach. W razie nieobecności poinformuje trenera/instruktora z wyprzedzeniem o 

nieobecności Zleceniodawcy na zajęciach. 

3. Zleceniodawca, na prośbę Organizatora zobowiązany jest w terminie 14 dni dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań wobec Zleceniodawcy do 

uczestnictwa w Zajęciach. 

 

§ 5 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest godnie reprezentować Organizatora zarówno podczas 

zajęć sportowych oraz w życiu codziennym. 

2. Zleceniodawcę obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista 

oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również we wszystkich formach 

współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Trenera/Instruktora 

prowadzącego Zajęcia, dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad 

ich wykonania.  

4. Zleceniodawca powinien dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki 

w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. Trener/Instruktor ma prawo 

poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji. 

 

OPŁATY 

§ 6 

1. Z tytułu wykonywanych usług, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy Organizatorowi 
przysługuje odpowiednia Opłata Semestralna (opłata za sezon) – w zależności od rodzaju 
grupy, określona w Tabeli Opłat, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
Opłata Semestralna płatna będzie w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach do (10.) dnia 
każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry. 
 

2. W przypadku  rozpoczęcia przez Zleceniodawcę udziału w Zajęciach w trakcie trwania 

semestru, Opłata Semestralna ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w zakresie ilości rat 

miesięcznych. 

3. Opłata Semestralna przeznaczana jest w szczególności na pokrycie kosztów organizacji 

Zajęć. 

4.  W ramach Opłaty Semestralnej Organizator pokrywa koszty: wynajmu sal, wynagrodzeń 

Trenerów i/lub Instruktorów, uczestnictwa i kosztów przejazdów na wybrane przez 

Organizatora zawody. 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do płatności Opłaty Semestralnej, według harmonogramu 

wskazanego w ust. 1 powyżej – każdorazowa rata przelewem na rachunek bankowy 

Organizatora pod numerem: 71 1090 1405 0000 0001 1375 7741, z zastrzeżeniem ust. 9 

poniżej.  

 



 
6. W tytule przelewów za Opłaty Semestralnej należy podać następujące dane dotyczące 

Zleceniodawcy: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz miesiąc za który dokonywana jest 

wpłata; wraz z dopiskiem „TANIEC i nazwa grupy”. 

7. Opłata Semestralna nie podlega zwrotowi zarówno w razie nie rozpoczęcia przez 

Zleceniodawcę udziału w dalszych Zajęciach po podpisaniu Umowy, jak również 

przerwania udziału w Zajęciach w późniejszym okresie, chyba że nastąpiło to z ważnych 

przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy i jest na to pisemna zgoda Organizatora.  

8.  W przypadku wcześniejszego, niż zakładany w  §2  rozwiązania Umowy ze strony 

Zleceniodawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu 100% kosztów, jakie poniósł 

do momentu wniesionej przez Zleceniodawcę rezygnacji na rzecz udziału i organizacji 

zawodów, warsztatów, itp. oraz transportu na nie. 

9. W przypadku braku wpłaty Opłaty Semestralnej Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy dopuszczenia Zleceniodawcy do uczestnictwa w Zajęciach do czasu 

uregulowania Opłaty Semestralnej za dany miesiąc.  

10. Zleceniodawca uprawniony jest do ubiegania się do Organizatora o zwolnienie  

z obowiązku uiszczania Opłat Semestralnych. W takim wypadku Zleceniodawca 

zobowiązany jest do skierowania do Organizatora pisemnego wniosku w sprawie 

zwolnienia z obowiązku uiszczania Opłat Semestralnych, z odpowiednim uzasadnieniem 

braku możliwości ponoszenia Opłat Semestralnych. Wniosek rozpatrywany jest przez 

Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku do Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających 

okoliczności wskazane przez Zleceniodawcę we wniosku. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wyłącznego decydowania o przyznaniu lub nie przyznaniu zwolnienia  

z obowiązku uiszczenia Opłat Semestralnych.  

 

§ 7 

1. W sytuacji rozwiązania Umowy przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym 

(skreślenie Zleceniodawcy z listy uczestników Zajęć) lub wypowiedzenia Umowy przez 

Zleceniodawcę: 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w 

wysokości stanowiącej równowartość rat Opłaty Semestralnej pozostałych do uiszczenia 

przez Zleceniodawcę do pełnego pokrycia (zapłaty) Opłaty Semestralnej. Zleceniodawca 

zobowiązany jest do zapłaty, wskazanej w zdaniu powyżej, kary umownej w terminie 14 

dni od dnia rozwiązania Umowy w trybie opisanym w § 9 ust. 2 Umowy, bez dodatkowego 

wezwania ze strony Organizatora. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora i 

wchodzących w ramach Opłaty Semestralnej, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy oraz 

innych powstałych podczas obowiązywania Umowy, według wykazu kosztów 

przedstawionego przez Organizatora. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zwrotu 

kosztów, o których mowa w zdaniu powyżej, proporcjonalnie do udziału Zleceniodawcy w 

tych kosztach (przy założeniu, że koszty te są dzielone równo pomiędzy ilość zawodników 

w Grupie do której przynależy Zleceniodawca). 

 

§ 8 

Zleceniodawca i Organizator mogą ustalić inne, dodatkowe opłaty, związane z udziałem 

Zleceniodawcy w Zajęciach, w szczególności opłaty za udział w warsztatach tematycznych, 

egzaminach sprawdzających poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej Zleceniodawcy, a także 

za dodatkowe czynności Organizatora na rzecz Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 9 

 

1.   Zleceniodawca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy wyłącznie z ważnych 

powodów obiektywnie i w sposób udokumentowany uniemożliwiających mu kontynuowanie 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Organizatora i to 

z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

2. Organizator uprawniony jest do skreślenia Zleceniodawcy z listy uczestników Zajęć 

(rozwiązania niniejszej Umowy w trybie i ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku 

naruszenia przez Zleceniodawcę niniejszej Umowy lub Regulaminu zajęć. Skreślenie 

Zleceniodawcy z listy uczestników Zajęć nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku 

uregulowania zaległych zobowiązań finansowych wobec Organizatora do dnia skreślenia z 

listy uczestników zajęć. 

 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, dla swojej skuteczności wymagają 

formy pisemnej. 

 

 

§ 10 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione na Zajęcia i pozostawione 

przez Zleceniodawcę w szatni (przebieralni), które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub 

utracie w inny sposób. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniodawcę innemu 

uczestnikowi Zajęć (i odwrotnie). 

3. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu prowadzenia zajęć przez 

Organizatora, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy, a także, iż zobowiązuje 

się do przestrzegania treści Umowy i w/w Regulaminu. 

 

 

POSTANOIWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące powstać między stronami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej 

Umowy, będzie rozstrzygać właściwy sąd ze względu na siedzibę Organizatora. 

3.  Zmiany Umowy oraz wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą 

Umową, wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej, chyba że Umowa stanowi 

inaczej. 

 

§ 12 

Zleceniodawca zobowiązany jest przy podpisywaniu niniejszej Umowy do wypełnienia 

kwestionariusza osobowego, który stanowi załącznik do Umowy. 

 

§ 13 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

  

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

         ORGANIZATOR                   ZLECENIODAWCA 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

[Kwestionariusz osobowy Zleceniodawcy-zawodnika] 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………… 

3. PESEL …………………………………………………………………………… 

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

5. Klasa i nazwa szkoły …………………………………………………………….. 

6. Numer legitymacji szkolnej ……………………………………………………… 

7. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna………………………........................... 

8. Adres e- mail rodzica/opiekuna : ………………………………………………… 

9. Grupa:  TURNIEJOWA  

10. NAZWA GRUPY (niepotrzebne skreślić): 

 PRZYBIJPIĄTKĘ CREW 4-6 lat 

 so What? ;) 7-11 lat 

 DEADLINE CREW +12 lat 

 

 

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

                     ORGANIZATOR                  ZLECENIODAWCA 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………..…………………….…..   
…………………………………..  w zajęciach tanecznych  organizowanych przez UKS ŚREM.                                     
          (imię i nazwisko dziecka) 

 
 Jednocześnie oświadczam, że syn/ córka * nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zajęciach  organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Śrem, albo nie są mi znane. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka 

potrzeba zaistnieje. 

 
Oświadczam również, że moje dziecko nie podlega izolacji domowej ani kwarantannie 

związanej z chorobą COVID-19, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego i 
innych domowników symptomy koronowirusa i innych chorób zakaźnych w związku z czym może 
brać udział w zajęciach sportowych. 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w czasie występowania pandemii. W 

momencie zachorowania zawodnika niezwłocznie poinformuję o chorobie trenera 

prowadzącego i nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu. 

 Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 272 Kodeksu karnego za wyłudzenie 

poświadczenia nieprawdy lub podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość 

powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

………………………………..…………………… 

                                                                                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie/przetwarzanie wizerunku dziecka  przez Uczniowski 

Klub Sportowy z siedzibą w Śremie w celach marketingowych, w tym na umieszczenie zdjęć           

i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas udziału w zajęciach oraz w związku                    

z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez UKS Śrem. 

 Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie wizerunku mojego 

dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką na stronie internetowej UKS Śrem, profilach 

internetowych zarządzanych przez przedmiotową instytucję (Facebook, YouTube, Instagram) 

oraz w mediach w celu informacji i promocji, w tym na obrót zdjęciami, filmami, egzemplarzami, 

na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 

aktualnie metodami  i technikami, rozpowszechnianie i publikowanie, także wraz z wizerunkami 

innych osób utrwalonymi w ramach tej realizacji. 

 Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Przeniesienie niniejszej zgody na osobę trzecią     nie 

wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. Oświadczam też, że niniejszą zgodę 

udzielam nieodpłatnie. 

 

 

…………………..…………………… 

                                                                                                                              Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 – TABELA OPŁAT SEMESTRALNYCH 

 

I. Opłata za sezon  

 

1 trening w tygodniu – 960,00 zł – tj. 12 rat miesięcznych po 80,00 zł 

2 treningi w tygodniu – 1200,00 zł – tj. 12 rat miesięcznych po 100,00 zł 

 

 

II.  Inne opłaty 

 

1. Za udział w warsztatach   -  na podstawie osobnych uzgodnień 

3. Za udział w obozach i koloniach  - na podstawie osobnych uzgodnień 

4. Zajęcia indywidualne    - na podstawie osobnych uzgodnień 

5. Zajęcia w małych grupach (2-3 os) - na podstawie osobnych uzgodnień 

 

III. Zniżki 

1. Organizator honoruje zniżkę w wysokości -10% od kwoty podstawowej podanej w 

Tabeli Opłat z tytułu posiadania Karty Rodzina 3+. Zniżka obowiązuje od kolejnego 

miesiąca rozliczeniowego po wcześniejszym przedłożeniu kserokopii dokumentu w 

Klubie. 

2. W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień), pod warunkiem braku zajęć, 

obowiązuje zniżka w wysokości -50% od miesięcznej raty z tytułu opłaty za sezon. 

 

 

 

 

 

 

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

 ORGANIZATOR                      ZLECENIODAWCA 

 

 


