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NIP: 6452538445 
REGON: 243364981 
KRS: 0000475450 
 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. oddział w Tarnowskich Górach  
43 1050 1230 1000 0091 3773 8424 
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UMOWA DŁUGOTERMINOWA  
KLUBU NA MAXA KRAV MAGA & KETTLEBELLS 

z dnia 1.04.2017r. 

ORGANIZATOR: NA MAXA sp. z o.o. ul. Morcinka 14b/1, 42-612 Tarnowskie Góry,  

Nr KRS: 0000475450, nr NIP: 6452538445 

 
Data wypełnienia (dd/mm/rrrr) ꙱꙱/꙱꙱/꙱꙱꙱꙱r.                       Miejscowośd ………………………………………………………… 

DANE ADEPTA 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱                  Data urodzenia (dd/mm/rrrr) ꙱꙱/꙱꙱/꙱꙱꙱꙱r.                     Płed M꙱ K꙱ 

Ulica ……………………………………..………………Miejscowośd ……………………………………………………… kod pocztowy ꙱꙱-꙱꙱꙱ 

Numer telefonu +48 ꙱꙱꙱-꙱꙱꙱-꙱꙱꙱                     adres email: ………………….……………………………...………………………… 

 
 
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO ADEPTA 
(wypełnid, jeżeli Adept nie ukooczył 18 roku życia) 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………. PESEL ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱ 

Ulica ……………………………………..………………Miejscowośd ……………………………………………………… kod pocztowy ꙱꙱-꙱꙱꙱ 

Numer telefonu +48 ꙱꙱꙱-꙱꙱꙱-꙱꙱꙱                     adres email: ………………….……………………………...………………………… 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE PRZYSTĘPUJĘ/WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZYSTĄPIENIE PRZEZ ADEPTA1 DO KLUBU NA MAXA 
KRAV MAGA & KETTLEBELLS NA WARUNKACH PONIŻSZEJ UMOWY. 

 

 

Podpis Adepta lub jego prawnego opiekuna: ……………………………………………………………… 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślid  
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ZGODA NA OBCIĄŻANIE KARTY PŁATNICZEJ 

 

Imię i nazwisko właściciela karty ………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Rodzaj karty ……………………………………. 

Data ważności karty (dd/mm/rrrr) ꙱꙱/꙱꙱/꙱꙱꙱꙱  

Numer Karty ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ 

Kwota obciążenia ꙱꙱꙱,꙱꙱ ZŁ                       Data pierwszego obciążenia (dd/mm/rrrr) ꙱꙱/꙱꙱/꙱꙱꙱꙱r. 

Wyrażam zgodę na obciążanie mojego konta przez Organizatora za pomocą opisanej powyżej karty płatniczej. 

Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższej zgody i wnoszę o wykonywanie powyższej płatności 

aż do ustania członkostwa Adepta w Klubie. 

 

Podpis właściciela karty (zgodny ze wzorem podanym w instytucji wydającej kartę)  

 

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

 

…………………………………………………………… 

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE: 

OKRES CZŁONKOSTWA 
(wstawid „x”) 

3 miesiące ꙱  6 miesięcy ꙱  12 miesięcy ꙱ 

 

FORMA PŁATNOŚCI  

CYKLICZNE OBCIĄŻENIE KARTY PŁATNICZEJ  ꙱   PŁATNOŚD WSZYSTKICH RAT Z GÓRY PRZELEWEM  ꙱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Adepta przez Organizatora w celu prawidłowego wykonania 

umowy o członkostwo w klubie. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie klubu, a na potrzeby wystawiania 

dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem 

osób trzecich.  

 

Podpis Adepta lub jego prawnego opiekuna: ……………………………………………………………… 
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

o korzystanie z zajęd instruktażowych z zakresu Krav Maga, Kettlebells i innych oferowanych przez Organizatora. 

 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1) Organizator prowadzi działalnośd gospodarczą polegającą na prowadzeniu zajęd z zakresu samoobrony, sztuk walki, zajęd fitness (zw. dalej 

„Zajęciami”). Zajęcia będą prowadzone przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do prawidłowego 

przeprowadzania ich („Prowadzący”).  

2) Adept przystępuje do grupy osób uczestniczących w Zajęciach (zw. dalej „Klubem”). 

3) Prawa i obowiązki  Adepta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych  wynikające z niniejszej umowy wykonuje w zakresie 

określonym przepisami prawa jego prawny opiekun.  

4) Adept lub jego prawny opiekun akceptują aktualny regulamin klubu dostępny na stronie internetowej www.namaxa.org . 

 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 
 

1) Za uczestnictwo w Zajęciach Adept będzie uiszczad opłaty zgodnie z cennikiem przekazanym mu przed zawarciem umowy, dostępnym na 

stronie www.namaxa.org w formie cyklicznych i automatycznych płatności za pośrednictwem karty płatniczej lub w formie przelewu o 

wysokości sumy wszystkich rat obowiązującej umowy za pośrednictwem Strefy Adepta i systemu płatności „Przelewy24”. 

2) Zmiana cennika w trakcie trwania umowy nie wpływa na dostępnośd uczestnictwa w Zajęciach, co do których opłatę już uiszczono, a także 

w zajęciach wykupionych już w ramach karnetów. 

3) W przypadku niemożności pobrania należności z karty płatniczej Adept zobowiązuje się uiścid brakującą częśd opłaty przelewem. Do 

momentu uiszczenia należnej różnicy Adept nie będzie mógł uczestniczyd w Zajęciach. 

 

III. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

 

1) Zajęcia odbywad się będą zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.namaxa.org .  

2) Brak uczestnictwa w zajęciach, za które Adept już zapłacił, ale w których nie uczestniczył z przyczyn leżących po jego stronie nie będzie po 

stronie Adepta rodzid roszczeo o zwrot uiszczonych opłat. 

3) Adept zobowiązuje się na zajęcia przybywad punktualnie, nie później niż 30 minut po ich zaplanowanym rozpoczęciu. W razie spóźnienia 

więcej niż 30 minutowego Prowadzący może nie dopuścid Adepta do uczestnictwa w nich. Niedopuszczenie do uczestnictwa w Zajęciach 

z powodu spóźnienia nie rodzi po stronie Adepta roszczenia o zwrot uiszczonej już za nie opłaty.  

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚD 

 

1) Adept zdaje sobie sprawę z okoliczności, że Krav Maga jest systemem walki wręcz, co wiąże się z możliwością doznania rzeczywistych 

obrażeo ze strony innych uczestników Zajęd – także jeżeli wykonują oni dwiczenia zgodnie z zasadami sztuki walki i z poleceniami 

Prowadzącego. Dotyczy to również zajęd Kettlebells i wszystkich innych organizowanych przez Orgzanizatora Zajęd. Adept zdaje sobie 

sprawę z realnego ryzyka urazów wynikających z czynnego uprawiania aktywności fizycznej i sportu kontaktowego. 

2) Organizator zobowiązuje się, że Prowadzący prowadzid będzie zajęcia w sposób możliwie najbardziej eliminujący ryzyko powstania 

obrażeo po stronie członków Klubu. 

3) Adept potwierdza, iż został poinformowany o konieczności upewnienia się przed przystąpieniem do Zajęd o braku jakichkolwiek 

medycznych przeciwwskazao do uczestnictwa w Zajęciach i oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zajęciach, a w 

Zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialnośd.  

4) Adept zobowiązany jest przed rozpoczęciem Zajęd poinformowad Prowadzącego o wszelkich dolegliwościach, których występowanie 

może wobec uczestnictwa w Zajęciach stanowid zagrożenia dla jego życia i zdrowia, w szczególności o przebytych złamaniach, chorobach 

http://www.namaxa.org/
http://www.namaxa.org/
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serca i układu krążenia, nadciśnieniu, problemach z oddychaniem, ze wzrokiem, zaburzeniach równowagi czy przebytych urazach 

narządów wewnętrznych.  

5) Adept zobowiązany jest niezwłocznie poinformowad Prowadzącego o wszelkich kontuzjach poniesionych w trakcie Zajęd.  

6) Zgłoszenia, o których mowa w pkt.4 i 5 powyżej będą dokonywane przez Adepta. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4 

Prowadzący poinformuje Adepta o ewentualnych konsekwencjach uczestnictwa w zajęciach dla jego Zdrowia, oraz, jeżeli uzna to za 

konieczne, odmówi dopuszczenia Adepta do Zajęd – chyba że na własne pisemne żądanie Adept zgłosi wolę uczestnictwa w zajęciach 

mimo zaleceo Prowadzącego. W razie nieskorzystania przez Adepta z zajęd wskutek odmowy uczestnictwa w zajęciach przez 

Prowadzącego wskutek zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4 i 5, Adeptowi przysługiwad będzie zwrot już uiszczonej za zajęcia opłaty. 

W razie odmowy uczestnictwa w zajęciach przez Prowadzącego z przyczyn, o których mowa w ustępie niniejszym po wykorzystaniu już 

części z wykupionych zajęd – zwrot dotyczy jedynie zajęd przez Adepta jeszcze niewykorzystanych. 

7) Niedokonanie zgłoszeo, o których mowa w pkt.4 i 5 zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i krzywdy doznane 

w trakcie Zajęd przez Zawodnika w związku z dolegliwościami, o których mowa w pkt.4 i kontuzjami, o których mowa w pkt.5. 

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie powstałe po stronie Adepta w trakcie Zajęd, chyba że zostały mu one 

wyrządzone z winy Organizatora lub Prowadzącego.  

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, zdarzeo pozostających w granicach 

tzw. dopuszczalnego ryzyka sportowego, jak też będących następstwem zawinionych działao lub zaniechao Adepta stojących 

w sprzeczności z poleceniami i wskazówkami Prowadzącego. 

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania Zajęd szkody na mieniu Adepta, chyba że 

szkody te powstały z winy Organizatora lub Prowadzącego. 

 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1) Umowa wygasa wskutek zakooczenia okresu na który została zawarta. 

2) Adept może rozwiązad umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego (nie 

kalendarzowego) tylko i wyłącznie regulując odpowiednie płatności o których mowa w punkcie kolejnym. 

3) W przypadku gdy Adept w trakcie trwania umowy długoterminowej („OPEN 3, OPEN 6, OPEN 12”) otrzymuje możliwośd korzystania z 

zajęd w systemie karnetu OPEN (brak limitu wejśd na wszystkie zajęcia), tzw. Karnet NA MAXA w momencie wypowiedzenia umowy Adept 

zobowiązuje się do uiszczenia różnicy wynikającej ze zniżki przysługującej z tytułu umowy, za każdy wykorzystany miesiąc oraz miesiąc 

rozpoczęty.  

4) Wypowiedzenie będzie mogło byd dokonane tylko i wyłącznie w formie pisemnej drogą pocztową na adres Organizatora. 

5) Organizator może rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a) Adept narusza Regulamin Klubu panujący na Zajęciach i nie dostosowuje się do porządkowych poleceo Prowadzącego Zajęcia, 

b) Adept zachowuje się w sposób niebezpieczny dla innych członków Klubu, celowo wyrządzając im krzywdę, lub w inny sposób 

zachowując się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub prawa, 

c) Adept zalega z zapłatą za Zajęcia przez okres dłuższy niż 14 dni. 

6) Rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron umowy dokonane zostanie pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

7) W przypadku rozwiązania umowy ze strony Organizatora z przyczyn, o których mowa w pkt. 5, Adeptowi nie przysługuje zwrot opłat za 

wykorzystane zajęcia. W przypadku zerwania umowy przedterminowo będzie musiał uiścid wyrównującej dopłaty o której mowa w pkt. 3. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1) Adept  swoim podpisem pod niniejszymi Warunkami Ogólnymi potwierdza zapoznanie się z nimi, oraz otrzymanie ich kopii.  

2) Umowa składa się z Formularza Zgłoszeniowego, Warunków Szczegółowych, oraz Warunków Ogólnych. 

 
Podpis Adepta lub jego prawnego opiekuna: ……………………………………………………………… 


