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Umowa uczestnictwa w obozie 

„JUST GIRLS” 
 
 

 
 
Pakosław dn…………………………. 
 
 
Umowa nr……………………..  zawarta dnia  ............................... roku  

Fundacja KA 4 resPect wraz z Dagmarą Grad 

zwaną dalej „Fundacją” reprezentowaną przez: Kaczmarek Łukasz 

a uczestnikiem obozu piłkarskiego (imię nazwisko)………………………………………………………. 

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………… 

urodzony.. …………………………..……..…w ………………………, pesel………………………. ……. 

Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………………............ 

W przypadku zawodnika niepełnoletniego zawarta pomiędzy rodzicami, prawnymi opiekunami w/w 

zawodniczki. 

Rodzic, prawny opiekun zawodnika nr 1 ……………………………………………………………………. 

Zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………….. 

Urodzony …………………………..……..…w ………………………, pesel……………………………… 

Nr kontaktowy ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………. 
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Rodzic, prawny opiekun zawodnika nr 2………… …………………………………………………………. 

Zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………. 

Urodzony …………………………..……..…w ………………………, pesel……………………………… 

Nr kontaktowy ………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………….... 

 
 

Postanowienia umowy 
 

1. Zawodnik po przybyciu na miejsce 63-920 Pakosłw, ul. Parkowa 14, zobowiązany jest dokonać rejestracji w 
wyznaczonym do tego miejscu. Przy rejestracji należy przekazać uzupełnione dokumenty: 

• Karta kwalifikacyjna uczestnika 
• Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika zaakceptowane przez jego opiekunów prawnych. 
• Karta zdrowia sportowca - (wydawana przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie amatorskim – 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
• Umowa oraz Regulamin obozu - wypełniony i podpisany przez opiekunów prawnych oraz zawodniczkę. 
• Regulamin hotelu - wypełniony i podpisany przez opiekunów prawnych oraz zawodniczkę. 

    
2. Zawodnik jest zobowiązany do posiadania podczas zajęć stroju sportowego, ochraniaczy oraz obuwia 

sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Wnoszenie na teren, na którym 
przeprowadzane są zajęcia, jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych jest zabronione. 

3. W czasie zajęć zawodnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez trenera, opiekuna 
oraz osoby ich wspomagające. 

4. Każdy zawodnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora lub 
trenera, odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie 
przekracza możliwości fizyczne zawodnika, powinien zgłosić to instruktorowi lub trenerowi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów 
KA 4 resPect 

63-910 Miejska Górka, Kołaczkowice 5B 
e-mail: dagmara.grad@respect.ka4.pl 

 

St
ro
na

3 

parafka_______________ parafka_______________ 

Pod patronatem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, zawodnik powinien natychmiast zgłosić się do 

trenera, opiekuna i poinformować go o swojej dolegliwości.  
6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia zawodnika, 

wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z 
wszelkimi zasadami sportowymi.  

7. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszej umowie rozstrzyga Fundacja. 
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

8. Wszelkie spory między Fundacją, a zawodnikiem lub w przypadku zawodników niepełnoletnich jego rodzicami 
lub opiekunami prawnymi, strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do 
porozumienia, właściwym będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Fundacji. 

9. Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez obie strony. 
10.  Umowa ma ważność do momentu przekazania przez zawodnika, a w przypadku jego niepełnoletności przez 

rodziców, opiekunów prawnych, pisemnego wypowiedzenia, liczonego od momentu wpłynięcia wypowiedzenia 
umowy do siedziby Fundacji lub po zakończeniu obozu szkoleniowego. 

11. W związku z panującymi obostrzeniami organizator zastrzega sobie prawo do obwołania obozu w 
przypadku, kiedy obowiązujące przepisy nie będą pozwalały na zorganizowanie go. 

12. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem obozu Fundacja prześle obowiązujące obostrzenia do zapoznania 
się, które zostaną dołączone do regulaminu.  

13. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
14.  Załącznik do umowy: regulamin 
15. Fundacja każdorazowo poinformuje zawodników/opiekunów prawnych o zmianie regulaminu przez 

zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.  
 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… ………………………………… 
 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów                                             Podpis prezesa Fundacji 
 
 
 
 
 
 

  


