
 
 

UMOWA CZŁONKOWSKA KLUBU AKADEMIA RUCHU W GŁOGOWIE 

ZAJĘCIA POLE DANCE 
 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy: 

Akademia Ruchu Edyta Cieślak, ul. Brzeska 1, 67-200 Głogów  NIP: 693-199-97-53 zwanej dalej 

„Klubem”  oraz osobą korzystającą z usług Klubu, zwaną dalej „Klubowiczem”: 
 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………….…………….. 

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna: ……………………………..………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………..……………………………………… 

Wybrana grupa: ………….. - …………………………… 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY CZŁONKOWSKIEJ 

1. Umowa określa obustronne zobowiązanie do prowadzenia i korzystania z zajęć Pole Dance. Klub zobowiązuje się do prowadzenia 
zajęć przez instruktora, zapewnia profesjonalne sale ćwiczeń oraz zaplecze sanitarne, Klubowicz zobowiązuje się do korzystania ze 
świadczeń przez cały okres trwania umowy, tj. do dnia 30.06.2023 roku.  
2. Płatność za karnet określony w umowie następuje na koniec miesiąca poprzedzającego. 
3. Płatność za karnet po terminie, czyli po 1. dniu każdego miesiąca skutkuje wzrostem opłaty o 10% od wartości karnetu za 
dany miesiąc. 
4. Wartość karnetu miesięcznego jest zależna od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu. Wartości poszczególnych karnetów 

przedstawia Tabela 1. zawarta w niniejszej umowie.  

5. Podpisanie umowy  zobowiązuje do wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN, które zostanie zaliczone na poczet ostatniego 

miesiąca trwania umowy. 

6. Klubowicz ma prawo odwołać zajęcia 1 raz w miesiącu i odrobić zajęcie w innej grupie (w ramach ważności karnetu)  
o podobnym poziomie, tylko gdy zgłosi swoją nieobecność na zajęciach na minimum 24 godziny przed zajęciami. Zgłoszenie 
należy wysyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku Klubu. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz grupę (lub 
godzinę) zajęć, na które się uczęszcza.  
7. Klubowicze, którzy nie poinformują o nieobecności min. 24 godz. przed zajęciami nie mają prawa odrabiać zajęć. 
8. Odrabiać zajęcia można tylko w ramach ważności karnetu, po jego zakończeniu niewykorzystane wejścia przepadają. Zajęcia można 
odrabiać w innych grupach, tylko gdy są dostępne wolne miejsca. 
 

ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA 

1. W razie powstania zaległości w płatności składki, Klub dokonuje natychmiastowego zawieszenia członkostwa bez dodatkowego 

zawiadamiania Klubowicza. W okresie zawieszenia Klubowicz nie jest uprawniony do wstępu do obiektu Klubu, a Klub nie jest 

zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Klubowicza. 

2. Każda ze stron kontraktu może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy rozwiązaniu umowy 

przez Klubowicza nie ma możliwości zwrotu wpłaconych do tego czasu należności, z wyjątkiem sytuacji wym. w pkt.3. 

3. Klubowicz ma możliwość ubiegania się o zwrot wpłaconych i niewykorzystanych środków, jeśli w jego życiu doszło do poważnych 

zajść, uniemożliwiających korzystanie z usług. Podstawą do ubiegania się o zwrot niewykorzystanych środków jest zaświadczenie  lub 

dokument świadczący o przedstawionych wydarzeniach (poważna choroba, ciąża, zmiana miejsca zamieszkania itp.). 

4. Klubowicz może odstąpić od zawartej umowy składając pisemne oświadczenie w recepcji Klubu. 

5. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Klubie, w szczególności opóźniania w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może 

jednostronnie rozwiązać umowę. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Klubowiczowi w przypadku nadania go na 

dowolny z adresów wskazanych w umowie. 

6. Klub może dochodzić należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych, w szczególności  

z wykorzystaniem uprzednio udzielonych w tym celu przez Klubowicza upoważnień i zabezpieczeń. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Na podstawie niniejszej umowy Klub Akademia Ruchu przyjmuje w/w osobę w poczet Klubowiczów. Klubowicz ma prawo do 

korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu. 

2. Klubowicz niniejszym oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu Klubu oraz Regulaminu zajęć Pole Dance, zrozumiał zawarte 

w nim zapisy i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 



9+3. Klubowicz niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie  

z usług świadczonych przez Klub Akademia Ruchu i robi to na własną odpowiedzialność. 

4. Klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub Akademia Ruchu, zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych przez Klub. Członek 

Klubu oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia 

danych osobowych z bazy danych osobowych. 

5. Klubowicz wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach reklamowych oraz marketingowych w mediach 
społecznościowych, a także na stronie internetowej Klubu zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
28 października 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiącego 
załącznik do Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
6. Jeśli Klubowicz opuszcza zajęcia (w tym z powodu choroby lub przebywania na kwarantannie), a Klub funkcjonuje bez zmian, nie ma 
podstaw do zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia na rzecz Klubowicza. 
7. Klub sprawuje opiekę nad dzieckiem uczestniczącym w zajęciach tylko na czas trwania zajęć. Przed oraz po zajęciach odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo dziecka stoi po stronie rodzica lub opiekuna prawnego. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

WPISOWE – 100 ZŁ 
 
DATA WPŁATY: ……………………… 
 
Tabela 1. Wpłaty 

WPŁATA ZA MIESIĄC 
MIESIĄC KWOTA ILOŚĆ ZAJĘĆ DATA WPŁATY 

MARZEC 2023    
KWIECIEŃ 2023    
MAJ 2023    
CZERWIEC 2023    

 

Tabela 2. Nieobecności 

MIESIĄC 
DATA ZGŁOSZENIA 

NIEOBECNOŚCI 
DATA I GODZINA ODRÓBKI ZAJĘĆ 

MARZEC 2023   
KWIECIEŃ 2023   
MAJ 2023   
CZERWIEC 2023   

 

Akademia:       Klubowicz: 

 

 

 

 

 


