
Umowa na zajęcia samoobrony w systemie United Krav Maga dla dzieci 

zawarta w Białymstoku dnia ……………… pomiędzy:  
SYNERGIA Marcin Fiodorow, przedsiębiorcą z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 59, NIP: 542-270-07-39, 
dalej ,,Szkołą”,  
a 
…………………………………….……..…….. zamieszkałym/ą ..……..…………………………….………………….. 

zapisującym dziecko .…………………………………….…………., zwanym/ą dalej ,,Adeptem”, o treści.   

1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie przez Szkołę na rzecz Adepta kursu - zajęć pozalekcyjnych w zakresach: 
samoobrony i procedur bezpieczeństwa w systemie United Krav Maga World Organisation, na podstawie oryginal-
nego programu zajęć należącego do Szkoły. 

2. W ramach Umowy Szkoła zapewnia Adeptowi następujące świadczenia: 
a) co do zasady w każdym tygodniu trwania Umowy: po jednym treningi po 50 minut, zgodnie z harmonogramem 

treningów na dany tydzień, ogłaszanym na stronie internetowej z pkt. 12,   
b) okresowe oceny postępów Adepta w zakresie z pkt. 1, tj. w szczególności dwa obowiązkowe, dodatkowo 

płatne, egzaminy w każdym roku, 
c) jedną koszulkę klubową po wpłacie wpisowego. 

3. Adept oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach z pkt. 1, zdaje sobie 
sprawę z wysiłku fizycznego i dyscypliny niezbędnych do osiągania postępów w systemie z pkt. 1, oraz ma świa-
domość i godzi się na ryzyko wynikające z natury zajęć – w tym z udziałem innych adeptów – o jakich mowa w 
pkt. 1. W przypadku zmiany któregokolwiek ze stanów wyliczonych w zdaniu poprzednim, Adept zobowiązuje się 
o tym niezwłocznie powiadomić Szkołę i powstrzymać się z udziałem w zajęciach do czasu poczynienia ustaleń ze 
Szkołą. Adept zobowiązuje się przystępować do treningów będąc: wypoczętym, nieodwodnionym, nie pod wpły-
wem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w stanie zdrowia niezagrażającym innym adeptom.    

4. Wynagrodzenie Szkoły świadczenie usług z Umowy w okresie z pkt. 8 zdanie 1 wynosi 599,99 zł., jest należne do 
zapłaty z góry po jej zawarciu, i jest płatne w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem dalszych. 

5. Jeżeli Adept zapłaci pełne wynagrodzenie przed upływem terminu z pkt. 4, przysługuje mu rabat w wysokości 
60,- zł.  

6. Jeżeli Adept nie skorzysta z opcji z pkt. 5, Szkoła wyraża Adeptowi zgodę na zapłatę wynagrodzenia z pkt. 4 w      
5 równych, następujących po sobie ratach miesięcznych po 119,99 zł. każda, płatnych do 10 dnia każdego miesią-
ca, pod warunkiem dotrzymania wskazanego terminu zapłaty rat wynagrodzenia. Jeżeli Adept uchybi terminowi 
którejkolwiek z powyższych rat, jest zobowiązany niezwłocznie zapłacić pozostałą, wymagalną część wynagro-
dzenia.    

7. Szkoła pobiera przy zawarciu Umowy z nowym Adeptem – albo jeżeli odstęp między umowami z nim był większy 
niż 6 miesięcy – wpisowe w wysokości 50,- zł. Do płatności bezgotówkowych Szkoła wskazuje swój rachunek 
bankowy: 36 1140 2004 0000 3002 6403 0708. 

8. Umowę zawarto na czas oznaczony, od dnia ……………. do dnia 30.06.2022r, z zastrzeżeniem dalszych. W 
przypadku, jeżeli na kurs we wskazanym terminie nie zgłosi się minimalna liczba adeptów albo ich liczba spadnie 
poniżej minimum określonego przez Szkołę, Szkoła może rozwiązać kurs i Umowę bez zachowania okresu wypo-
wiedzenia, rozliczają się z Adeptem wg liczby faktyczne odbytych treningów z pkt. 2 lit. a), i bez odszkodowań dla 
którejkolwiek ze Stron.    

9. Szkoła może w każdym czasie i bez wypowiedzenia rozwiązać Umowę z Adeptem rażąco naruszającym Umowę 
(tj. np. w przypadku zwłoki lub opóźnienia w zapłacie wymagalnych wierzytelności Szkoły), zasady współżycia 
społecznego lub etos systemu United Krav Maga World Organisation. W takim przypadku rozlicza się z nim za 
opłacone i przeprowadzone treningi, i może żądać od Adepta kary umownej w wysokości wynagrodzenia z pkt. 4.   

10. Szkoła posiada ubezpieczenie OC i NW o treści i sumach ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej: 
www..szkolasamoobrony.pl/ubezpieczenia, i odpowiada za zdarzenia, do kwot i w granicach wynikających z tych 
umów ubezpieczenia, na co Adept wyraża zgodę. Szkoła zachęca do zawierania przez adeptów własnych umów 
ubezpieczenia obejmujących zajęcia fizyczne z pkt. 1.  

11. Podpisując Umowę Szkoła kwituje przyjęcie wpisowego w wysokości 50,- zł. (o ile się stosuje), a Adept koszulki 
klubowej. Adept odpowiada za szkody wyrządzone Szkole w pełnej wysokości. 

12. Regulaminy Szkoły, tj.: https://szkolasamoobrony.pl/regulamin/, stanową integralną część Umowy, Adept miał 
możliwość zapoznania się nimi i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktualne w danym czasie wersje tych Re-
gulaminów dostępne są na tablicy ogłoszeń i jako pliki w formacie .pdf na stronie internetowej z pkt. 10. 

13. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adept wyraża zgodę na cesję praw i obo-
wiązków z tej Umowy na podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Szkołą. W sprawach nie uregulowanych 
Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Sądem jest sąd w Białymstoku. Umowę sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

Szkoła                             Opiekun

https://szkolasamoobrony.pl/regulamin/

