UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJECIACH KICKBOXINGU

Zawarta dnia .......................
Pomiędzy trenerem Mariusz Nikodem, Madlasandnes 6B 4045 Hafrsfjord, numer org: 921255659
a Panem/Panią ................................................. zamieszkałym/ą ..................................................
który/a jest opiekunem/uczestnikiem* ........................................................................................
*niepotrzebne skreślić

ZAKRES UMOWY
1. Niniejsza umowa daje uczestnikowi prawo na udział w zajęciach kickboxingu, które
prowadzone są od września do czerwca w Gausel Bydelshus Heddeveien 141, 4033
Stavanger, pod warunkiem uiszczenia wymaganych opłat.

PŁATNOŚCI
1. Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe w Spare Bank 1
nr. Konta:3207 26 42944. W tytule: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc opłacany
2. Opłata wstępna jednorazowa wynosi 50 kr
3. Opłata miesięczna wynosi 300 kr lub 250 kr dla członków iNorge (www.inorge.org)
4. Istnieje możliwość dokonania opłaty za 5 miesięcy z góry: 1200 kr zamiast 1500 kr lub 1000
kr zamiast 1250 kr dla członków iNorge.
5. W przypadku braku płatności trener może zabronić uczestnictwa w zajęciach.

OBOWIĄZKI TRENERA
1. Trener ma obowiązek prowadzić zajęcia w sposób bezpieczny dla uczestników.
2. Trener ma obowiązek informowania opiekunów/uczestników o wszelkich zmianach
związanych z terminami zajęć.
3. Trener ma obowiązek zapewnić niezbędny sprzęt do poprowadzenia treningów (tarcze, packi
do kopnięć, inne przyrządy sportowe) oraz apteczkę.
4. Trener nie ma obowiązku zapewnić ćwiczącym: rękawic bokserskich, ochraniaczy oraz kasku.
Jest to obowiązek opiekuna/uczestnika.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA
1. Obowiązkiem opiekuna/uczestnika jest informowanie trenera o pojawieniu się wszelkich
urazów, do których doszło podczas zajęć oraz w przerwach między zajęciami.
2. Obowiązkiem opiekuna jest informowanie trenera o nieobecności uczestnika w zajęciach.
3. Obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie uczestnikowi niezbędnego sprzętu do treningu:
Rękawice bokserskie, ochraniacze i kask.

OŚWIADCZENIA
1. Jako opiekun oświadczam, że uczestnik jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwskazań do
udziału w treningach kickboxingu.
2. Jako opiekun oświadczam, że uczestnik jest ubezpieczony/nie jest ubezpieczony* od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób
polubowny.

Podpis trenera ….........................................

Podpis opiekuna/uczestnika ….........................................

