
ORGANIZACJA AIKIDO 

 合気道龍合気道合気会  

AIKIDORYU – Rafał Obrzud               UMOWA Kontraktowa 

 

Zawarta w dniu…………..………………..pomiędzy: 

Prywatnym klubem  

AIKIDORYU – Rafał Obrzud  Rybnik 44-200 ul.Piasta 17 tel: +48 796760317 

nr konta :89195000012006034972490002 

nip 6442392750 

regon 243040066 

Reprezentowanym przez Rafał Obrzud, a zwanym dalej organizatorem. 

a 

( imię i  nazwisko osoby zgłaszającej )  

Imię:……………………….., Nazwisko:…………………………………….., Data ur.:…………………..,  

Adres: ul. …………………………, nr……, m………..., kod ……..-…….., miejscowość……………………, 

Legitymująca się dowodem osobistym nr………………………….,  zwanej dalej Opiekunem  reprezentującym 

uczestnika zajęć. 

 

( Nazwisko uczestnika zajęć osoby zgłaszanej na zajęcia przez opiekuna )  

Imię:……………………….., Nazwisko:…………………………………….., Data ur.:…………………..,  

Adres: ul. …………………………, nr……, m………..., kod ……..-…….., miejscowość……………………, 

zwanej uczestnikiem  

 

§ 1. Uczestnik zgłasza się na  zajęcia przydzielonej mu grupy organizowane  przez klub AIKIDORYU – Rafał Obrzud , 

na okres nie mniejszy niż 10 miesięcy od miesiąca podpisania umowy.  

§ 2. Opiekun dla uczestnika uzyskuje preferencyjną stawkę opłat za te zajęcia obowiązującą w chwili podpisania 

umowy  . Zmiany stawek określa regulamin . 

§ 3. Organizator podaje do wiadomości uczestnika na oficjalnej stronie klubu termin zajęć oraz ich miejsce. Rejestrację  

i przynależność Uczestnika  do danej grupy osób ćwiczących określa Organizator i zaznacza to w klubowym karnecie 

zajęć Uczestnika. 

§ 4. Opiekun Uczestnika zobowiązuje się: 

- do wniesienia opłaty za zajęcia  których dotyczy niniejsza umowa z możliwością płacenia regularnie w dziesięciu 

równych ratach  (słownie: osiemdziesiąt złoty) , w terminie do 10-go każdego miesiąca, na konto Organizatora  (Nazwa 

: AIKIDORYU – Rafał Obrzud Rybnik 44-200 ul.Piasta 17 nr konta :89195000012006034972490002) przez cały 

czas trwania umowy.  

- zapoznania się z regulaminem obowiązującym u Organizatora i jego przestrzegania 

- zaopatrzenie Uczestnika zajęć w zalecany przez organizatora strój do ćwiczeń (w drugim miesiącu ćwiczenia białe 

kimono typu judogi lub karategi) 

§ 5. Opiekun oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek przyczyny, dla których Uczestnik nie powinien uczestniczyć 

w zajęciach i treningach prowadzonych w klubie. Tym samym stwierdzam zdolność Uczestnika do udziału w tych 

zajęciach. 

§ 6. Od nieterminowych wpłat będą naliczane ustawowe odsetki karne.  

§ 7. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Opiekuna 

Uczestnika np. z powodu niedotrzymania zobowiązań finansowych wynikających z umowy lub nieprzestrzegania przez 

Uczestnika przyjętych norm współżycia społecznego, regulaminu i zasad obowiązujących w klubie  „AIKIDORYU – 

RAFAŁ OBRZUD”  Organizatora. 

§ 8. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneks podpisany przez 

organizatora zajęć i opiekuna 

§ 9. W sprawach nie unormowanych umową stosowane będą ogólnie obowiązujące przepisy, a w tym  

Kodeks Cywilny.  

§ 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umową i jej wykonaniem jest właściwy sąd 

miejscowy dla Organizatora zajęć. 

§ 11. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze stron.  

 

ORGANIZATOR     UCZESTNIK            RODZICE UCZESTNIKA  
               (i/lub opiekunowie prawni) 

 
UWAGA: Proszę niniejszą umowę wypełnić w dwóch jednakowych egzemplarzach PISMEM DRUKOWANYM 

oraz przynieść oba egzemplarze do klubu i podpisać w obecności ORGANIZATORA  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 ( Dz. U. Nr 133, . poz. 833)  

związanych z listą obecności i kontrolą opłat miesięcznych, w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych dotyczących zajęć klubu                                

AIKIDORYU – Rafał Obrzud 


