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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

Zawarta dnia:   202… w Warszawie, pomiędzy: 

 

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

Adres / Telefon ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa, +48 500 760 770 

NIP / REGON / KRS  9522181904 / 380272400 /  0000732601 

Kapitał zakładowy 5.000,00 złotych 

Reprezentowana przez 

Michała Jakuba Kleszczewskiego – Prezesa Zarządu 
 

Opiekun  

Adres  

Telefon          

PESEL            

Adres e-mail  
 

Uczestnik  

Adres  

Data i miejsce 

urodzenia 

   w: 

PESEL            
 

Wysokość Opłaty miesięcznej za 

Zajęcia według ilości treningów:  

 

…. 

treningi tygodniowo i więcej 
 

…... zł 

Numer rachunku Organizatora 66 1020 1127 0000 1302 0291 6526 

 



 

  

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. Opiekun oświadcza, iż jest opiekunem prawnym i osobą uprawnioną do podejmowania 

decyzji w imieniu Zawodnika, sprawuje pieczę nad Zawodnikiem, a jego prawo nie 

zostało w żaden sposób ograniczone lub wyłączone. 

2. Opiekun wyraża zgodę na udział Zawodnika w Zajęciach i oświadcza, że nie są mu 

znane przeciwskazania medyczne do udziału w Zajęciach. 

3. Organizator zobowiązuje się zapewnić organizację Zajęć na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej Umowie i w Regulaminie dla osoby wskazanej przez 

Opiekuna, tj. Zawodnika, za wynagrodzeniem, w postaci Opłat, szczegółowo 

określonych w Regulaminie.  

§ 3 

1. Zajęcia odbywają się cyklicznie, zgodnie z Harmonogramem ustalanym przez 

Organizatora. W zależności od Rocznika, Zajęcia odbywają się od dwóch do czterech 

razy w tygodniu. 

2. Zajęcia będą odbywały się w Obiekcie sportowym lub innym odpowiednim miejscu 

wskazanym przez Organizatora (z tym, że może to być zarówno teren otwarty, obiekt 

stały lub namiotowy bądź częściowo zadaszony), zgodnie z Harmonogramem. 

3. Organizator zapewnia odzież treningową i meczową, zgodnie z zapisami § 5 

Regulaminu. 

§ 4 

1. Opiekun zobowiązuje się terminowo uiszczać opłaty, w wysokościach wskazanych w 

określonych powyżej lub zmienionych albo wprowadzonych w sposób wskazany w § 4 

Regulaminu lub poprzez zmianę Regulaminu w sposób określony w § 15 Regulaminu. 

2. Wszelkie płatności, związane z Umową, realizowane będą przez Opiekuna w formie 

przelewu bankowego, wyłącznie na konto wskazane przez Organizatora. W tytule 

przelewu należy podać: Opłata miesięczna za imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia 

oraz miesiąc, za który dokonywana jest Opłata.  

3. Numery rachunków Organizatora do dokonywania wpłat dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany rachunku bankowego. W 

razie zmiany numerów rachunków Organizator poinformuje Opiekuna za pomocą 

poczty elektronicznej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 



 

  

5. Wysokość opłaty miesięcznej za Zajęcia uzależniona od ilości treningów w tygodniu na 

zasadach wskazanych w powyższej tabeli oraz Regulaminie. 

§ 5 

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie Umowy przez 

Opiekuna może zostać dokonane także przez przesłanie na adres poczty elektronicznej 

Organizatora skanu podpisanego formularza wypowiedzenia wydrukowanego ze 

strony internetowej Organizatora. 

§ 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 zapoznał się z Regulaminem stanowiącym integralną cześć 

Umowy. 

4. Z Regulaminem i jego kolejnymi wersjami można zapoznać się w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

 

Załącznik: Regulamin prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci, organizowanych przez 

Akademię Piłkarską EsKadra Spółka z o.o. 

 

 

 

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

-                                                                                                                                                                                                      

          Organizator                                                                                                    Opiekun   

 


