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§1
 

1. Przedmiotem  deklaracji  jest  przystąpienie  Podopiecznego  do  treningów  sportowych organizowanych przez
Akademię Małego Sportowca SPORTOWIAKI, z siedzibą w Piasecznie ul. Jerozolimska 12a/7 05-500 Piaseczno,
NIP:123-141-48-48, REGON: 381633129, reprezentowana przez Krystiana Leszko, tel. 516-745-769, e-mail :
info@sportowiaki.pl na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.

 
§2

 
1. Opiekun oświadcza, że Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach  JEDEN  raz/y w tygodniu, organizowanych
w danym przedszkolu, w terminach ustalonych przez Akademię Małego Sportowca SPORTOWIAKI oraz Dyrekcję
danej placówki, lub raz w tygodniu na zajęcia odbywające się poza placówką przedszkolną w terminie i miejscu
podanym na stronie Akademii Małego Sportowca SPORTOWIAKI. 

 
§3

 
1. Opłata miesięczna (abonament) za przedmiot umowy wynosi 70 zł,  za 4 treningi w przedszkolu lub 140 zł 
 miesięcznie za 4 treningi w przypadku zajęć odbywających się poza placówką przedszkolną. Płatne  z góry za
dany miesiąc, przelewem  w terminie do 10 dnia danego miesiąca na konto Akademii Małego Sportowca
SPORTOWIAKI. Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem aplikacji ActiveNow.io, która jest również
wykorzystywana do zapisów na zajęcia. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących obsługi płatności prosimy
o kontakt -tel.: 516-745-769, e-mail: info@sportowiaki.pl.

 
2. Opłatę miesięczną w pełnej wysokości nalicza się w przypadku choćby dwóch obecności Podopiecznego na
zajęciach prowadzonych przez Akademię Małego Sportowca SPORTOWIAKI w danym miesiącu.

3. Połowę opłaty miesięcznej nalicza się w przypadku  nieobecności podopiecznego na zajęciach w danym
miesiącu oraz jednej obecność na zajęciach w ciągu miesiąca z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §3 pkt 4. W
Takim przypadku następuję wyrównanie opłaty w następnym miesiącu. 

4. Opiekun nie ponosi opłaty, o której mowa w §3 pkt 3 jeżeli zgłosi fakt nieobecności Podopiecznego, najpóźniej
na jeden dzień przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy płatność.

5. Akademia  w nadzwyczajnych przypadkach może zastosować korzystniejsze warunki rozwiązania umowy lub
całkowicie odstąpić od opłaty.

 
 
 



 
§4

 
1. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Akademii Małego Sportowca SPORTOWIAKI, który stanowi
integralną część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń. Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI
zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu na piśmie.

2. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun
zobowiązuje się powiadomić Akademie Małego Sportowca SPORTOWIAKI o każdej zmianie informacji zawartych
w formularzu.

 
§5

1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w zajęciach sportowych, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane
jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w zajęciach Akademii Małego Sportowca
SPORTOWIAKI.

 
§6

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.

 
§7

 
1. Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Opiekuna i
Akademii Małego Sportowca SPORTOWIAKI.
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