Towarzystwo Pływackie
„SKALAR”
76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 99

UMOWA NR ______/2019
02.09.2019

e-mail: skalar.slupsk@op.pl
zawarta w dniu
w Słupsku
tel. 664063445
www.skalarslupsk.pl
Pomiędzy: Towarzystwem Pływackim „SKALAR” z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99, NIP: 839-24-99-003, numer rachunku bankowego:
70 1240 3770 1111 0000 4070 2188 zarejestrowaną w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska w
Wydziale Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod pozycją nr 2, reprezentowaną przez:
- Krzysztofa Bukowskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Pływackiego „SKALAR”,

A. DANE ZGŁASZAJĄCEGO(rodzica, opiekuna) *
1. Nazwisko

2. Imię

5. Miejscowość

1.
2.

3.

6. Kod pocztowy

3. Telefon

4. e-mail**

7. Ulica

8. Nr domu

9. Nr mieszkania

W ramach niniejszej umowy T.P. „SKALAR” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć pływackich z uczestnikiem wymienionym w punkcie B.
Zgłaszający, zgłasza Uczestnika na zajęcia pływackie i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu T.P. SKALAR.
Umowa wchodzi w życie z dniem wpłaty pierwszej opłaty klubowej.

B. DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
10. Nazwisko

11. Imię

12. PESEL

Nauka pływania (brodzik)

13. DATA URODZENIA

Doskonalenie technik pływackich

Sekcja pływacka

14. Rodzaj zajęć (zaznaczyć właściwy wariant)

15. Uwagi zgłaszającego dotyczące uczestnika zajęć (przeciwwskazania lekarskie, uczulenia, inne zastrzeżenia, itp.)

C. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

02.09.2019

26.06.2020

16. Data początkowa umowy.

17. Data końca umowy.

D. PODPISY
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulaminem Towarzystwa
Pływackiego „SKALAR”.

Prezes Towarzystwa Pływackiego „SKALAR”
Krzysztof Bukowski

Podpis

*Proszę podać adres zameldowania lub adres do korespondencji (jeżeli jest inny) , **wiadomości wysłane na adres e-mail uważa się za doręczone
REGULAMIN TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO „SKALAR”
I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają
następujące znaczenie:
1.
Towarzystwo – Stowarzyszenie działające pod nazwą
Towarzystwo Pływackie „SKALAR” z siedzibą w Słupsku, przy ul.
Szczecińskiej 99.
2.
Zarząd – Zarząd Towarzystwa Pływackiego „SKALAR”.
3.
Członek – Członek Towarzystwa Pływackiego „SKALAR”, który
złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki
członkowskie.
4.
Uczestnik – Uczestnik zajęć pływackich organizowanych przez
Towarzystwo Pływackie „SKALAR”.
5.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem Pływackim
„SKALAR”, a uczestnikiem zajęć określająca zakres i warunki
szkolenia pływackiego.
6.
Składka członkowska – roczna składka wszystkich członków
Towarzystwa Pływackiego „SKALAR”.
7.
Opłata klubowa – miesięczna opłata na pokrycie części
kosztów związanych z działalnością statutową Towarzystwa
8.
Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który
uczestnik wnosi opłatę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
II. Zakres działalności sekcji:
9. Towarzystwo prowadzi szkolenie pływackie na pływalni Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
10. Towarzystwo prowadzi zajęcia w następujących
grupach: · Nauka pływania – brak umiejętności pływania,
· Doskonalenie technik pływackich - kryterium stanowi umiejętność
przepłynięcia 25m dowolnym stylem,
· Sekcja sportowa – kryterium stanowi umiejętność pływania
czterema stylami pływackimi oraz opinia trenera.
11.
Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich
przydziale do grup treningowych.
12.
Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę
rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.
13.
Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody
treningowe opracowuje prowadzący zajęcia.
14.
Bezpośredni nadzór nad szkoleniem prowadzi trener
koordynator, który podlega Zarządowi.
III. Obowiązki Towarzystwa:
15.
Towarzystwo ma obowiązek zapewnić uczestnikom: miejsce na
pływalni, trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje, opiekę gwarantującą bezpieczeństwo podczas zajęć.
16.
Dla uczestników organizuje wyjazdy na zawody sportowe i
obozy treningowe.
IV. Prawa i obowiązki Uczestnika:
17.
Uczestnik ma prawo do:
·
uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,
·
korzystania z opieki trenerskiej,
·
korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
·
uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach
treningowych.
18.
Uczestnik zajęć ma obowiązek:
·
przestrzegać statutu Towarzystwa i regulaminu sekcji,
·
przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz
zachowania się na pływalni,
·
systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg
ustalonych planów,
·
stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją
grupę treningową,
·
posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. strój kąpielowy, czepek,
okulary pływackie oraz klapki,

·
·
·
·
·
19.

posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, które potwierdza
brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i zawodach
sportowych,
systematycznie i terminowo opłacać składkę członkowska i
opłatę klubową
brać udział w zajęciach treningowych, zawodach pływackich,
oraz obozach treningowych organizowanych przez Towarzystwo,
godnie reprezentować barwy Klubu na arenach ogólnopolskich i
międzynarodowych,
zdobywać klasy sportowe odpowiednie dla swojego wieku.
Każdy uczestnik powyżej 10 roku życia podlega obowiązkowi
uzyskania licencji pływackiej PZP.

V. Opłaty i zasady finansowania zajęć.
20.
Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty klubowej na dany
rok ustala Zarząd.
21.
Składka członkowska roczna jest obowiązkowa dla Członków
Towarzystwa. Warunki płatności składki ustala zarząd.
22.
Opłaty klubowe są obowiązkowe dla wszystkich uczestników
zajęć i zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata
za wynajem pływalni, wynagrodzenie trenerów, realizacja
programu szkolenia, księgowość, sprzęt sportowy, itp.)
23.
Opłata klubowa nie jest bezpośrednio zależna od ilości zajęć w
okresie rozliczeniowym.
24.
Opłatę klubową należy uiszczać miesięcznie z góry, do 10-go
dnia miesiąca, chyba, że Zarząd poda inne zasady regulowania
wpłat.
25.
W przypadku nie wniesienia w terminie składki członkowskiej i
opłaty klubowej, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do
zawieszenia lub natychmiastowego usunięcia Uczestnika z
grupy treningowej.
26.
W przypadku podpisania umowy w trakcie okresu
rozliczeniowego, opłata klubowa za pierwszy okres
rozliczeniowy obliczana jest wg poniższego wzoru i zaokrąglana
do pełnych złotych:
IloscOdbytychZajec
Oplata =
× OplataMiesiecznaa
IloscWszystkichZajec
27.
Uczestnik ma prawo do pomniejszenia opłaty klubowej w
przypadku nieobecności na zajęciach, jedynie przy spełnieniu
jednocześnie następujących warunków:
·
nieobecność trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych,
·
nieobecność została zgłoszona pisemnie trenerowi najpóźniej
drugiego dnia absencji,
·
absencja jest uzasadniona przyczynami zdrowotnymi lub
ważnymi zdarzeniami losowymi
·
o prawie do pomniejszenia opłaty decyduje Zarząd.
28.
Opłata klubowa za okres rozliczeniowy, za który przysługuje
pomniejszenie opłaty obliczana jest wg poniższego wzoru i
zaokrąglana do pełnych złotych
IloscZajecObecnych IloscZajecOpuszczonych
IloscZajec
29.
30.
31.

+

IloscZajec

×OplataMiesieczna

Nadpłata za okres rozliczeniowy, za który przysługuje
pomniejszona opłata, pomniejsza opłatę klubową w następnym
okresie rozliczeniowym.
Wniesienie opłaty wyliczonej wg wzoru z punktu 28, gwarantuje
uczestnikowi pozostanie w grupie treningowej, do której należy.
W szczególnych wypadkach Zarząd, po konsultacji z
prowadzącym zajęcia, w miarę wolnych i niewykorzystanych

miejsc na pływalni, ma prawo wyrazić zgodę na odbycie
opuszczonych zajęć w innym terminie. Prawo do odbycia
opuszczonych zajęć w innym terminie nie jest prawem
obligatoryjnym uczestnika.
32.
W przypadku odbycia opuszczonych zajęć w innym terminie
uczestnikowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia opłaty
klubowej.
33.
Wpłaty należy dokonywać na aktualne konto Towarzystwa,
numer bieżącego rachunku bankowego jest umieszczony na
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Towarzystwa.
VI. Finansowanie wyjazdów na zawody i obozy szkoleni owe.
34.
Koszty związane z uczestnictwem w zwodach sportowych tj.
koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz opłaty
startowe pokrywają uczestnicy.
35.
Zarząd, w miarę posiadanych środków finansowych ma prawo
podjąć decyzję o częściowym dofinansowaniu kosztów
uczestnictwa w zawodach.
36.
W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski, Towarzystwo
pokrywa część kosztów związanych z przygotowaniami i całość
kosztów związanych ze startem w zawodach. Decyzję o
wysokości dofinansowania podejmuje Zarząd w zależności od
poziomu sportowego uczestnika oraz kondycji finansowej
Towarzystwa.
37.
W zależności od kondycji finansowej Towarzystwa Zarząd ma
prawo podjąć decyzję o dofinansowaniu udziału w obozie
szkoleniowym.
38.
Warunkiem dofinansowania udziału uczestnika w obozie jest
brak zaległości finansowych uczestnika względem Towarzystwa.
VII. Rozwiązanie umowy
39.
Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
40.
Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
41.
Rozwiązanie umowy ze strony uczestnika może nastąpić po
uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec klubu.
42.
Towarzystwo ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez
uczestnika niniejszego regulaminu, Statutu Towarzystwa lub norm
współżycia społecznego.
43.
Wypowiedzenie uważa się za prawidłowo dostarczone w
przypadku wysłania go listem poleconym na adres wskazany w
umowie.
VIII. Postanowienia końcowe
44.
Towarzystwo ma prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w holu Pływalni, na
co najmniej 30 dni przed wejściem Regulaminu w życie.
45.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu
Towarzystwa.

