
Umowa przynależności klubowej 
 
zawarta w dniu……………………….………..., w Tarnowskich Górach 

 [ data: dzień-miesiąc-rok ]   

pomiędzy Klubem Sportowym Na Maxa Sp. z o.o., z siedzibą w 
Tarnowskich Górach, NIP: 6452568044 KRS: 0000879100 
reprezentowanym przez: Pawła Jagodzika- Prezesa Zarządu 
 
zwanym w treści umowy „Klubem”, a 
…………………………………………………………………………………… 

[ dane zawodnika: imię i nazwisko oraz data urodzenia ]  

zwanym w treści Umowy „Zawodnikiem”,  
reprezentowany przez ………………………………………………………...  

       [dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, numer telefonu] 

 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Strony ustalają, iż od dnia zawarcia Kontraktu Zawodnik przystępuje do Klubu           

Sportowego Na Maxa i zobowiązuje się przygotowywać do zawodów sportowych oraz           
ww. klub reprezentować w zawodach sportowych.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony do dnia …………………………... 
 
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania: 

1) obowiązujących przepisów dot. sportu 
2) reżimu sanitarno-epidemiologicznego zawartych w stosownych regulacjach organów 

władz publicznych, 
3) regulaminów klubowych i przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie. 

 
4. W przypadku gdy zawodnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest 
nieletni, zawarcie niniejszej umowy zostaje dokonane z momentem złożenia podpisu 
przedstawiciela ustawowego.  
 

§ 2 
 
Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu określonego w § 1 ust. 2 z              
zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia oraz na zasadach zawartych w         
regulaminie klubu 

§ 3 
 
Klub zobowiązuje się do: 
1. zabezpieczenia opieki trenerskiej, 
2. stworzenia warunków lokalowych do treningów, 
3. stworzenie i zastosowanie harmonogramu treningów 
4. Obsługę organizacyjną kontraktu 
 



§ 4 
 
Zawodnik zobowiązuje się do: 
 
1. Godnego reprezentowania Klubu oraz uczestnictwa w zawodach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami FAIR PLAY, 
2. Przygotowywania się podczas treningów organizowanych przez Klub i dokładania w tym 

zakresie należytej staranności 
3. Zgłaszania swojej obecności na treningach za pomocą systemu informatycznego Klubu 

Sportowego 
4. Uregulowania składki członkowskiej w wysokości ……... zł miesięcznie, płatnej na 

rachunek klubu sportowego ING Bank Śląski 91 1050 1230 1000 0090 8114 2037 
4a. Pierwsza składka członkowska opłacona w terminie do 3 dni od daty podpisania 
umowy z dopiskiem ‘’1 Składka Klubowa, imię i nazwisko zawodnika’’. 
4b. Kolejne składki członkowskie opłacane regularnie co 30 dni od pierwszej wpłaty 
z dopiskiem “2 (3,4..itd) Składka Klubowa, imię i nazwisko zawodnika” 

5. Składka członkowska uiszczana jest niezależnie od uczestnictwa zawodnika w treningach  
 
 

§ 5 
 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem okresu          

wypowiedzenia określonego w §2.  
2. Do skuteczności wypowiedzenia wystarczy jego przekazanie drugiej stronie w formie          

dokumentowej (wiadomość email, wiadomość tekstowa, inny nośnik umożliwiający        
utrwalenie oświadczenia i jego odtworzenie w dowolnym momencie).  

 
§ 6 

 
1. Zawodnik może otrzymać klubowe stypendium sportowe w myśl ustawy o sporcie  
2. Stypendium sportowe przyznawane jest w trybie przewidzianym Regulaminem.  
3. Zawodnik wyraża zgodę na potrącenie klubowego stypendium sportowego z należnością 

Klubu wynikającą z §4 ust. 4 oraz pomniejszenie w związku z tym składki członkowskiej 
o wartość stypendium.  

4. W przypadku braku możliwości wzajemnego potrącenia należności, Zawodnik wskaże 
osobny rachunek bankowy na który ww. stypendium ma zostać przekazane.  

5. Zawodnik wyraża zgodę na przesłanie deklaracji podatkowej w formie elektronicznej na 
wskazany poniżej adres email.  

 
§ 7 

 
1.  Strony ustalają poniższe adresy dla doręczeń dla celów związanych z Umową: 

1) Klub: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krakowska 25/5, adres 
e-mail:poczta@namaxa.org 

2) Zawodnik: adres zamieszkania -....................................................................................,  
adres e-mail:................................................................... ,  



2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów          
do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres doręczeń za            
skuteczne. 

§ 8 
 
1. Przez zawarcie niniejszego Kontraktu jego Strony stwierdzają, że zapoznały się z           

przepisami Regulaminu Klubu Sportowego Na Maxa oraz wydanymi na jego podstawie           
przepisami i że akceptują ich treść w całości oraz bez zastrzeżeń, a także przyjmują do               
wiadomości i akceptują, że każda zmiana treści Regulaminu lub załączników do niego            
lub wydanych na jego podstawie przepisów będzie oznaczała, iż z datą wejścia w życie              
zmienionych przepisów ulegnie zmianie treść stosunku prawnego pomiędzy Stronami         
Kontraktu. 

 
2. Do zapisów Kontraktu oraz innych umów wskazanych w niniejszej umowie stosuje się            

wymienione niżej według ważności i pierwszeństwa ich stosowania, następujące         
uregulowania: 

 
1) Regulamin Klubu Sportowego Na Maxa 
2) Uchwały Zarządu Klubu 
3) kontrakt. 

 
3. Żaden zapis kontraktu oraz innych umów wskazanych w niniejszej umowie nie może być 

sprzeczny z uregulowaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Kontraktu będą miały        

zastosowanie przepisy o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w kolejności tam wymienionej, a               
następnie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 9 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 

§ 10 
 
Przez podpisanie niniejszej Umowy, Zawodnik i Klub potwierdzają znajomość powyższych 
przepisów i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania. 
 
 

 
……………………………                                                         …...………………………. 

              Zawodnik Klub 
 
 
 
Rodzice lub prawni opiekunowie: 
 



matka / imię i nazwisko .................................. dow. os........................... 
 
ojciec / imię i nazwisko .................................. dow. os........................... 


