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UMOWA CZŁONKOWSKA AKADEMII KLUBU PIŁKARSKIEGO START TORUŃ 

NR: APST2300... 

 

zawarta w Toruniu dnia:  

 

Pomiędzy 

 

Akademią Klubu Piłkarskiego Start Toruń, z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ulicy Owocowej 14, 

NIP 9562219783 reprezentowaną przez Pawła Delimata, zwaną dalej Akademią 

a 

IMIĘ I NAZWISKO (OPIEKUNA):  

ZAMIESZKAŁA/Y:  

TEL.: 

ZWANĄ/YM DALEJ OPIEKUNEM, 

 

która/y oświadcza, że jest opiekunem prawnym: 

imię i nazwisko dziecka:  

PESEL: 

zwanym dalej ZAWODNIKIEM 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

 

Niniejsza umowa członkowska określa świadczone przez Akademię Klubu Piłkarskiego Start Toruń, 

na rzecz Opiekuna, usług szkoleniowo-edukacyjnych w zakresie piłki nożnej dla Zawodnika 

Klubu Piłkarskiego Start Toruń. 

 

 

§2 

Zobowiązania stron 

 

 

1. Akademia zobowiązuje się zapewnić Zawodnikowi: 

 

 Kadrę trenerską, która prowadzi zajęcia odpowiednie dla jego wieku i umiejętności 

 Obiekty sportowe odpowiednie dla szkolenia (boiska, hale) 

 Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć (piłki, pomoce treningowe) 

 Strój sportowy niezbędny dla szkolenia,  meczów (dodatkowo płatny komplet sportowy, bezpłatny 

podstawowy po  podpisaniu umowy i  opłaceniu pierwszej pełnej składki członkowskiej) 
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2. Opiekun zobowiązuje się do: 

 Terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Klubu Piłkarskiego Start Toruń. Nieobecność 

Zawodnika na zajęciach nie wpływa na wysokość składki członkowskiej za wyjątkiem nieobecności 

wywołanej długotrwałą chorobą. O takowej należy poinformować przed nieobecnością pisemnie 

(mailowo, smsem). Wówczas składka członkowska zostaje pomniejszona o 50% w wypadku choroby od 

2-4 tygodni lub o 100% w przypadku choroby trwającej ponad miesiąc). 

 Wykonania badań lekarskich w poradni medycyny sportowej oraz dostarczenia kserokopii aktualnej 

karty zdrowia sportowca do trenera prowadzącego 

 Punktualnego odprowadzania i odbierania Zawodnika z  treningów i meczów 

 Uczestnictwa Zawodnika rozgrywkach ligowych i sparingach na powołanie Trenera 

 Zakupu za pośrednictwem Sklepu Akademii kompletnego stroju sportowego (dres+strój+getry) 

Zawodnika w terminie do pół roku od podpisania niniejszej umowy. 

 Zobligowania Zawodnika do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych, Regulaminu Akademii 
 

 

§3 

Oświadczenia stron 

 

1. Akademia oświadcza, że: 

 Ponosi odpowiedzialność za Zawodnika jedynie podczas trwania jego treningu. Przed rozpoczęciem 

oraz po zakończeni treningu za Zawodnika odpowiedzialność ponosi Opiekun  

2. Opiekun Oświadcza, że: 

 Wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Akademię i Klub Piłkarski Start Toruń graficznego 

wizerunku Zawodnika 

 Stan zdrowia Zawodnika jest prawidłowy i nie uniemożliwia brania udziału przez Zawodnika  

w treningach, meczach oraz zobowiązuje się do informowania Akademii w razie pogorszenia tego 

stanu  

§4 Czas trwania umowy 

1. Umowa zastaje zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, skutkującego na 

koniec następnego miesiąca kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy.  

2. Akademia ma możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania przez Opiekuna z płatnościami na 

rzecz Klubu. 

3. Wypowiedzenie umowy w okresie roku od podpisania niniejszej umowy, skutkuje obciążeniem Opiekuna 

płatnością w wysokości 150 zł, jako zapłatę za strój sportowy otrzymany Gratis od Akademii na początek 

współpracy. Po roku członkostwa niniejszy punkt umowy staje się bezprzedmiotowy. 

 

Podpis Opiekuna        Akademia 
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