
UMOWA UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE SZKOLENIA SIATKARSKIEGO W LUBINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Zawarta w Lubinie w dniu ……………… , pomiędzy 

Przemysławem Cedro prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Sportowe, adres: ul. 

Sztukowskiego 17/11, 59-300 Lubin,  NIP 615-192-83-06, email: cedro.przemyslaw@gmail.com, tel.: 

783251025, www.ukpslubin.com.pl 

a  

rodzicem /opiekunem prawnym………………………………………………………………………………….. 

legitymującym/cą  się dowodem osobistym seria i nr. ……………………………………..… , pozostającym w  

bezpośrednim  kontakcie telefonicznym pod nr tel. …………………, email …………………………………... 

zamieszkałym/ą w …………………………..………….……..………………………………………….…….... 

zwanym w dalszej części „rodzicem” zgłaszającym ucznia klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie  

zwanego/ą „podopiecznym/ą” ……………………………………………………………………, data i miejsce  

urodzenia podopiecznego …………………………….…………….., pesel podopiecznego…………………… 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest przystąpienie i udział podopiecznego do projektu szkolenia siatkarskiego 

organizowanego przez Szkolenia Sportowe – Przemysław Cedro na warunkach określonych w niniejszej 

umowie oraz opisanych w szczegółowym projekcie szkolenia siatkarskiego w Lubinie. 

2. Umowa jest zawarta na czas trwania edukacji szkolnej w roku 2020/2021 a jej warunki obowiązują do 

30.06.2021 roku.  

3. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że podopieczny będzie uczestniczył w organizowanych działaniach 

edukacyjnych i szkoleniowych, zawodach sportowych i promujących projekt eventach. 

4. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że podopieczny będzie / nie będzie uczestniczył w treningach 

Siatkarskiej Akademii UKPS Lubin. 

5. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że podopieczny jest zdolny do podjęcia wzmożonego wysiłku 

fizycznego. 

6. Wszelkie zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra szkoleniowa i dydaktyczna. 

7. Projekt przewiduje min. szkolenie siatkarskie, szkolenie różnych dyscyplin sportowych, warsztaty 

edukacyjne, opiekę fizjoterapeutyczną, badania medycyny sportowej, innowacyjną edukację. 

8. Działania szkoleniowe i edukacyjne, odbywające się w ramach zajęć szkolnych, świetlicowych i 

popołudniami, wynikające z projektu są odpłatne na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

Zasady organizacyjne siatkarskiego szkolenia 

1. Podopieczny jest uczniem Klasy ………  Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie w strukturach, której od 

września 2020 roku prowadzone jest siatkarskie szkolenie połączone z wysokim poziomem edukacji. 

2. Edukacja podstawowa w klasie jest nieodpłatna i prowadzona w ramach powszechnej edukacji 

wynikającej z odrębnych przepisów prawa oświatowego. 



3. Działania szkoleniowe i edukacyjne wynikające z projektu „Siatkarskie Szkolenie w Lubinie” odbywać 

się będą w godzinach edukacji szkolnej, świetlicowej oraz popołudniami.  

4. Ww. zajęcia organizowane będą  przez Szkolenia Sportowe – Przemysław Cedro. Wszelkie zawody 

sportowe i akcje promocyjne prowadzone mogą być również w weekendy, co strony niniejszej umowy 

akceptują. 

5. Wyjazdy na obozy sportowe będą organizowane przez firmę OBOZY SIATKARSKIE - JULTA CEDRO, 

Kietlów 6/17, 56-209 Jemielno, NIP:5010036031 specjalizującą się w tym zakresie z której usług korzysta 

od kilku lat Klub i Akademia Siatkarska UKPS Lubin. Wyjazdy na obozy sportowe są dodatkowo 

odpłatne i odbywają się w 1 tygodniu ferii zimowych oraz w okresie wakacji letnich w miesiącu sierpniu. 

6. Każdy podopieczny akceptujący warunki umowy ma  prawo i obowiązek brać udział we wszystkich 

działaniach prowadzonych w ramach szkolenia i edukacji wynikającej z projektu „Siatkarskie Szkolenie 

w Lubinie”. 

7. W ramach zajęć świetlicowych podopieczni będą mieć warsztaty tematyczne uzupełniające w 

innowacyjny sposób edukację podstawową, treningi siatkarskie, treningi innych dyscyplin sportowych z 

udziałem wybitnych trenerów i sportowców, zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty artystyczne oraz 

tematyczne. W ramach szkolenia popołudniami w Akademii Siatkarskiej UKPS Lubin podopieczni będą 

mieć treningi 1-2 razy w tygodniu. W formie weekendowej odbywać się będą zawody sportowe, 

zgrupowania szkoleniowe, zielone szkoły i wycieczki fakultatywne. 2 razy w roku szkolnym odbywać się 

będą obozy siatkarskie. 

8. Projekt obejmuję kontynuację edukacji i szkolenia w klasach 1-8 Szkoły Podstawowej nr 12 i czterech 

klas liceum ogólnokształcącego. 

9. W ramach udziału dziecka w projekcie otrzyma on sprzęt sportowy (odzież) o który ma dbać i użytkować 

go w prawidłowy sposób, godnie reprezentując w nim klasę, szkołę i klub na treningach, zawodach czy 

eventach. 

Harmonogram Szkolenia 

Działania szkoleniowe i edukacyjne wynikające z projektu „Siatkarskie Szkolenie w Lubinie” odbywać się 

będzie w sezonie 2020/2021 na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Szpakowa 2, hali 

Zespołu Szkół nr 1 ul. Składowa oraz innych obiektach uzupełniających szkolenie jak np. basen czy centrum 

fitness w terminie od 07.09.2020 - 30.06.2021 roku 

1. Działania szkoleniowe i edukacyjne w ramach zajęć świetlicowych odbywać się będą od poniedziałku do 

piątku w godz. pomiędzy 12:30 - 14:30. Zakres działań szkoleniowych i edukacyjnych na kolejny miesiąc 

przedstawiany Państwu na koniec mijającego miesiąca. 
2. Treningi siatkarskie w ramach Siatkarskiej Akademii UKPS Lubin odbywać się będą dla klas 1A i 2A 

- w terminie 07.09 – 30.10.2020 hala Zespołu Szkół Nr 1 w czwartki klasa 1A w godz. 16:00 – 17:00, 

klasa 2A 16:00-17:45 

- w terminie 02.10.2020 – 25.06.2021 na hali SP 12 w środy klasa 1A w godz. 17:00-18:00, klasa 2A w 

godz. 17:00 – 18:30 

 

Opłaty za udział w projekcie 

Wysokość opłat za działania szkoleniowe i edukacyjne w ramach projektu w sezonie 2020/2021: 

1. Opłata za działania szkoleniowe i edukacyjne w ramach zajęć świetlicowych wynosi 100 zł 

począwszy od miesiąca września 2020 r. 

2. Opłata za szkolenie siatkarskie w ramach Siatkarskiej Akademii UKPS Lubin wynosi: dla klasy 1A 

80 zł, klasy 2A 90 zł począwszy od września 2020 r. 

3. Opłaty za wycieczki jednodniowe nie będą pobierane, natomiast za wycieczki dwudniowe i dłuższe 

będą uzgadniane i proponowane do Państwa akceptacji 

4. Opłaty rozliczane są w systemie miesięcznym do piętnastego dnia każdego miesiąca. Składka 

miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych ustawowo. W 

przypadku sytuacji losowych tzn. nie do przewidzenia opłata miesięczna edukacyjna i szkoleniowa 

może być anulowana. 



5. Opłaty należy dokonywać przelewem „Szkolenia Sportowe - Przemysław Cedro ul. Pocztowa 8/1, 

59-975 Sulików; nr konta 93 1050 1748 1000 0091 3924 9842 w tytule należy wpisać: klasa 

1A, 2A , imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc”. 

6. Opłaty w kolejnym roku szkoleniowym mogą ulec zmianie. 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

3. Do umowy dołączona jest klauzula RODO, która stanowi jej integralną część.  

4. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

rodzic/opiekun prawny. 

 

…………………………………………                                         ……………………………………. 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego       data i podpis właściciela firmy 


