
 
 

UMOWA O UCZESTNICTWO W OBOZIE SPORTOWYM 

Zawarta dnia ………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Organizator Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Adres  ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa 

Telefon +48500760770 

E-mail biuro@eskadra.eu 

NIP / REGON / KRS 9522181904 / 380272400 / 0000732601 

Kapitał zakładowy 5.000,00 złotych 

Reprezentowana przez Michała Jakuba Kleszczewskiego – Prezesa Zarządu 

Kierownik wypoczynku 

(osoba odpowiedzialna za Uczestnika podczas 

obozu) 

 

Telefon do kierownika Wypoczynku   

 

Opiekun  

Adres  

Numer dowodu osobistego  

PESEL  

Adres e-mail  

 

Uczestnik  

Adres  

Data urodzenia i miejsce 

urodzenia 

 

PESEL  

 

Wysokość Zaliczki  

Wysokość Opłaty za Obóz  

Numer rachunku Organizatora  

Opiekun wnosi o objęcie uczestnika dobrowolnym 

ubezpieczeniem NNW 

 

TAK / NIE 



 
 

§ 1. 

 

Jeżeli w treści niniejszej Umowy użyto słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się znaczenie zgodne 

z §1 Regulaminu stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2. 

 

1. Przedmiotem umowy jest wzięcie udziału przez Uczestnika w organizowanym przez Organizatora Obozie w 

Zarzeczu w dniach od …………………..…………..……. do …………………………..….……..  

2. Szczegółowe informacje dotyczące Obozu są zawarte w Informacji, otrzymanej przez Opiekuna przed 

zawarciem Umowy i stanowiącą załącznik  do Umowy. 

3. Opiekun oświadcza, że przekazał Organizatorowi Kartę Kwalifikacyjną. 

4. Organizator oświadcza, że zakwalifikował Uczestnika na Wypoczynek.   

 

§ 3. 

 

1. Opiekun oświadcza, iż jest opiekunem prawnym i osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu 

Uczestnika, sprawuje pieczę nad Uczestnikiem, a jego prawo nie zostało w żaden sposób ograniczone lub 

wyłączone.  

2. Opiekun wyraża zgodę na udział Uczestnika w Obozie i oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek 

przeciwskazania zdrowotne oraz wychowawcze do udziału Uczestnika w Obozie.  

3. Opiekun oświadcza, że przekazał Organizatorowi wszystkie informacje dotyczące zdrowia dziecka oraz 

poinformował pisemnie Organizatora o ewentualnych przeciwskazaniach treningowych. 

4. Opiekun oświadcza, że ma świadomość, że Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich 

regulaminów obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym Kierownika wypoczynku, wychowawców 

i instruktorów i oświadcza, że zapozna Uczestnika z treścią Regulaminu i wyjaśni wyczerpująco Uczestnikowi 

jego prawa i obowiązki, wynikające z Regulaminu. 

5. Opiekun oświadcza, że pokryje wszelkie szkody materialne, spowodowane bądź zawinione przez Uczestnika 

w czasie trwania Obozu. 

 

§ 4. 

 

1. Organizator zobowiązuje się zapewnić organizację Obozu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

Umowie i w Regulaminie Informacji dla osoby wskazanej przez Opiekuna, tj. Uczestnika, za wynagrodzeniem, 

w postaci Zaliczki i Opłaty za Obóz. 

2. Organizator zapewnia odzież dla Uczestnika w postaci strojów  meczowych, wykorzystywanych podczas 

sparingów.  

 

§ 5. 

 

1. Opiekun zobowiązuje się uiścić zaliczkę w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

2. Opiekun zobowiązuje się uiścić Opłatę za Obóz nie później, niż 14 dni przed terminem rozpoczęci Obozu. 

3. Wszelkie płatności związane z Umową realizowane będą przez Opiekuna w formie przelewu bankowego 

wyłącznie na konto wskazane przez Organizatora. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko 

Uczestnika, miejsce Obozu za udział w którym opłata jest dokonywana.  



 
 
4. Numery rachunków Organizatora do dokonywania wpłat dostępne są na stronie WWW Organizatora.  

5. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany rachunku do dokonywania wpłat. W razie zmiany 

numerów rachunków Organizator poinformuje Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej z 

jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 6. 

 

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

2. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania przez Strony.  

3. Opiekun oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zostały mu przekazane Standardowy Formularz 

Informacyjny i Informacja o Obozie. 

4. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Obozach Regulaminem, 

Informacją o Obozie oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym stanowiącymi, integralną cześć  

 

Załączniki: 

1. Ogólne Warunki Uczestnika w Obozach Sportowych dla dzieci organizowanych przez Akademię 

Piłkarską EsKadra Spółka z o.o. 

2. Regulamin Obozu. 

3. Informacja o Obozie. 

4. Standardowy Formularz Informacyjny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………… 2020 roku 

 

 

 

 

 

__________________________                              _____________________________ 

                       / Opiekun /                                / Organizator / 


