
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 

pomiędzy 

Fundacją Akademia Sportu Stomil Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Aleja Marszałka 

J. Piłsudskiego 69A, 10-569 Olsztyn, KRS 0000654869, NIP 7393892624, oraz Stomilem 

Olsztyn S.A. z siedziba w Olsztynie przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn, 

KRS 0000562813, NIP 7393876246 zwaną dalej Akademią reprezentowaną przez:  

…………………………………………….. - …………………….……………………….. 

…………………………………………….. - ……………………….…………………….. 

a rodzicami/opiekunami prawnymi zawodnika/zawodniczki: 

…………………………………………………………………………………..………………………...…. 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych: 

…..…………………………………………….……/…………...…………………………….…………….

PESEL:...………………………………….…...……/………...…………………………………………….. 

Adres zamieszkania:………..........................................................…………………………………… 

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

Email:.……………………….…….…….….……/……..…....….………………………………………… 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Aleja Marszałka 

J. Piłsudskiego 69A, 10-569 Olsztyn, KRS 0000654869, NIP 7393892624 w skrócie FASSO 

działa w ramach struktury Stomil Olsztyn S.A. z siedzibą w Olsztynie, Aleja Marszałka 

J. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000562813 NIP: 7393876246 w skrócie SO 

S.A.. 

2. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub do momentu zmiany 

przynależności klubowej Zawodnika/Zawodniczki, na zasadach określonych przez 

właściwe przepisy organów prowadzących rozgrywki piłkarskie w Polsce 

tj. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. 

3. Zawodnikiem i/lub Zawodniczką Akademii może zostać dziecko w wieku od 3 do 18 

lat. 

4. Zajęcia piłkarskie w Akademii odbywają się w trybie grupowym. 

5. Zawodnicy i/lub Zawodniczki podzieleni są na 7 kategorii wiekowych: 

Stomilek (3-5 lat), Skrzat (5-7 lat), Żak (7-9 lat), Orlik (9-11 lat), Młodzik (11-13 lat), 

Trampkarz (13-15 lat), Junior (15-17 lat). 

6. Maksymalna ilość Zawodników i/lub Zawodniczek przypadająca w zajęciach 

piłkarskich na sztab trenerski, składający się z dwóch trenerów prowadzących nie 

może przekraczać 28 osób dla Zawodników i/lub Zawodniczek we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Po 14 Zawodników lub Zawodniczek na trenera. 

W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy na jednego trenera może zostać 

zwiększona. 



7. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, mają charakter zajęć 

pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z ww. 

zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

8. Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku Zawodników 

i/lub Zawodniczek i wynosi: dla Zawodników i/lub Zawodniczek w wieku 3-5 lat – 

45 minut, 5-7 lat – 1 godzina, w wieku 7-9 lat - 1 godzina i 15 minut, w wieku 9-18 lat – 

1 godzina i 30 minut. 

9. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi minimum: 2 sesje 

treningowe dla Zawodników i/lub Zawodniczek w kategorii: Stomilek i Skrzat. 

Dla Zawodników i/lub Zawodniczek w kategorii: Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz 

i Junior - 3 sesje treningowe. 

10. Każdy Zawodnik i/lub Zawodniczka zostaje dopuszczony/a do udziału 

w zajęciach piłkarskich na podstawie formularza zgłoszeniowego podpisanego 

przez rodzica lub opiekuna prawnego stanowiący załącznik nr 1 do Umowy 

o świadczenie usług szkoleniowych oraz po spełnieniu warunków określonych 

w § 2 pkt 1. 

11. Zawodnik i/lub Zawodniczka, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany 

jest do przestrzegania niniejszej Umowy. 

12. Każdy Zawodnik i/lub Zawodniczka, który zostanie powołany na mecz bądź turniej 

jako reprezentant Akademii FASSO lub SO S.A., zobowiązuje się być obecnym/ą 

na ww. zawodach. 

13. Nieobecność Zawodnika i/lub Zawodniczki bez poinformowania oraz akceptacji 

trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków, 

za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. 

14. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach, trwającej 

dłużej niż dwa tygodnie, zawodnik może zostać wykreślony z zajęć piłkarskich 

z grupy. 

15. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe 

rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane 

do przechowania. 

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningach, Akademia nie zwraca 

zawodnikom wcześniej poniesionych kosztów. 

17. W czasie letnich wakacji bądź ferii zimowych zajęcia mogą odbywać się w grupach 

łączonych (ze względu na niską frekwencję) oraz w innej lokalizacji. 

18. Wolne dni i święta przypadające na dni treningowe nie są odrabiane. 

19. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Akademii pojedyncze treningi mogą 

być odwołane. 

20. Nieobecność na poszczególnych zajęciach nie zwalnia z opłacania miesięcznej 

opłaty oraz nie zmniejsza jej wymiaru. 

21. Opłata podstawowa obniżona jest o 10% na każdego zawodnika w przypadku 

uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa. W razie rezygnacji z zajęć jednego 

z rodzeństwa, opłata za pozostałego zawodnika wraca do pełnej kwoty. 

 

§2 

Prawa i obowiązki 

Zawodnika i/lub Zawodniczki Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn 

i Stomil Olsztyn S.A. 

 

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko Zawodnicy/Zawodniczki, których 

rodzice/opiekunowie prawni wypełnili i podpisali następujące dokumenty: 

a) formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1; 

b) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 

dziecka/ podopiecznego - załącznik nr 2; 

c) umowę Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn oraz Stomil Olsztyn S.A.; 



d) deklaracja Gry Amatora na sezon 2021/2022; (Deklaracja umożliwia wzięcie 

udziału Zawodnika/Zawodniczki w rozgrywkach i turniejach organizowanych 

przez Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej) (należy wydrukować, wypełnić 

ręcznie i dostarczyć do Akademii); 

e) informacja o osobie odbierającej dziecko – załącznik nr 3. 

2. W zajęciach treningowych w kategoriach: stomilek, skrzat, żak, orlik i młodzik mogą 

brać udział tylko Zawodnicy/Zawodniczki, których rodzice/opiekunowie prawni 

zakupili następujące pakiety odzieży sportowej w postaci: 2 x koszulka, 1 x spodenki, 

1 x getry – 177,00 złotych brutto. 

3. Ponadto pakiet o którym mowa w ust. 2 (powyżej), rodzice/opiekunowie prawni 

Zawodnika/Zawodniczki mogą nabyć dodatkowy pakiet odzieży sportowej 

w postaci Kompletu dresów (bluza i spodnie) w cenie 173,00 złote brutto. 

W przypadku jednoczesnego zakupu obydwu pakietów ich łączna cena wynosi 

320,00 złotych brutto. 

4. W zajęciach treningowych w kategoriach trampkarz, junior młodszy i junior mogą 

brać udział tylko Zawodnicy/Zawodniczki, których rodzice/opiekunowie prawni 

zakupili następujące pakiety odzieży sportowej: 

a) Pakiet 1: 2 x koszulka, spodenki, 2 x getry – 270,00 złotych brutto oraz 

b) Pakiet 2: Komplet dres (bluza spodnie) – 265,00 złotych brutto, którego zakupu 

należy dokonać najpóźniej do 15 października w sezonie rozgrywkowym 

w którym zostanie podpisana niniejsza Umowa. 

5. Ponadto istnieje możliwość zakupu kurtki ortalionowej w kwocie 115,00 złotych. 

6. W przypadku jednoczesnego zakupu obu pakietów, łączna cena za sprzęt 

wskazany w ust. 4 (powyżej) wyniesie 500,00 złotych, a cena kurtki ortalionowej 

o której mowa w ust. 5 (powyżej) wyniesie 100 złotych. 

7. W przypadku kwalifikacji klubu do programu certyfikacji szkółek piłkarskich 

rodzice/opiekunowie prawni zostaną zobligowani, pod rygorem skreślenia 

Zawodnika z zajęć, do wypełnienia i podpisania wskazanego przez Akademię 

formularza zgłoszeniowego, a także do wykonania następujących czynności: 

 rejestracji zawodnika w systemie PZPN na stronie www.laczynaspilka.pl; 

 złożenia wniosku o potwierdzenie uczestnictwa w szkółce Stomil Olsztyn S.A. 

na stronie www.laczynaspilka.pl; 

8. Warunkiem uczęszczania do Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn oraz Stomil 

Olsztyn S.A. jest: 

a) Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 PLN. Wpłatę 

dokonujemy na konto: Santander Bank Polska numer: 79 1090 2590 0000 0001 

4241 1356, tytułem „opłata wpisowa” podając imię, nazwisko, rok urodzenia 

zawodnika/zawodniczki. (dotyczy tylko nowych zawodników). 

b) uiszczenie na konto Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn miesięcznej opłaty 

za treningi, przy czym, jej wysokość ustalana jest na następujących warunkach: 

- 160,00 złotych brutto, w przypadku uiszczenia opłaty z góry do 5 dnia każdego 

miesiąca; 

- 180,00 złotych brutto, w przypadku uiszczenia opłaty z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca; 

- 200,00 złotych brutto, w przypadku uiszczenia opłaty do ostatniego dnia każdego 

miesiąca. 

Wysokości opłaty jest zależna od daty wpływu na konto Akademii i będzie rozliczana 

w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Jeżeli terminy opłaty o których mowa powyżej, 

wypadają w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin 

upływa następnego dnia, który nie jest wolny od pracy. 

Opłata płatna jest przelewem na konto Akademii przez okres 11 miesięcy (sezon), 

tj. w okresie od września do lipca danego roku treningowego 2021/2022 na konto: 

Santander Bank Polska numer: 79 1090 2590 0000 0001 4241 1356, tytułem „treningi 

piłkarskie” podając imię, nazwisko, rok urodzenia. Przykładowo: „TRENING PIŁKARSKI 

Jan KOWALSKI, ROCZNIK 2010, grupa trenera Nowaka”. 

http://www.laczynaspilka.pl/
http://www.laczynaspilka/


9. W zajęciach treningowych może brać udział tylko Zawodnik/Zawodniczka 

posiadający/a aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny 

sportowej, potwierdzające uprawianie sportu „piłka nożna” przez 

Zawodnika/Zawodniczkę lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza 

rodzinnego potwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania sportu „piłka 

nożna”. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego rodzice/opiekunowie biorą 

pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 

10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak choroby lub posiadania otwartego 

skaleczenia bądź rany, Zawodnik/Zawodniczka nie będzie dopuszczony/a do zajęć 

sportowych. 

11. Zawodnik i/lub Zawodniczka Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn oraz Stomil 

Olsztyn S.A. zobowiązuje się: 

a) godnie reprezentować barwy FASSO i SO S.A. zarówno w trakcie treningu, jak 

i w szkole oraz życiu codziennym; 

b) szanować innych Zawodników i/lub Zawodniczki, zarówno we własnej drużynie 

jak i drużynach przeciwnika oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego 

wychowania; 

c) szanować i słuchać poleceń trenerów oraz innych pracowników FASSO i SO S.A.; 

d) trenować zgodnie z wymogami certyfikacji PZPN w jednolitym oficjalnym stroju 

treningowym (od 15 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. oficjalnym strojem 

Akademii jest odzież marki handlowej Nike, oznakowana wg. obowiązującego 

wzoru); 

e) na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie; 

f) przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas 

rozstawiania i składania sprzętu sportowego; 

g) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenerów prowadzących zajęcia; 

h) być sumiennym i zdyscyplinowanym; 

i) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach; 

j) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi; 

k) podczas zajęć, turniejów nie kontaktować się bez wyraźnej potrzeby 

z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami postronnymi; 

l) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu; 

m) szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością FASSO i SO S.A. 

12. Jeśli Zawodnik/Zawodniczka nie posiada jednego, elementu oficjalnego stroju 

treningowego oraz odpowiedniej piłki może nie zostać dopuszczony/a do zajęć 

przez trenera prowadzącego. 

13. Zawodnik/Zawodniczka, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia 

opuścił 2 treningi, może zostać usunięty z listy uczestników FASSO i SO S.A. 

14. Każdy Zawodnik/Zawodniczka zobowiązuje się dbać o zakupiony i powierzony mu 

sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje 

się do uzupełnienia brakujących elementów wyposażenia. 

 

§3 

Prawa i obowiązki 

rodziców/opiekunów Zawodnika i/lub Zawodniczki Fundacji Akademia Sportu Stomil 

Olsztyn i Stomil Olsztyn S.A. 

 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie 

kontaktować się z dziećmi, ponieważ może to wpływać na ich dekoncentrację. 

2. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska 

treningowego, nie mogą przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać 

uwag i opinii w trakcie zajęć, a także publikować uwag i opinii na portalach 

i komunikatorach społecznościowych naruszających renomę klubu. 



3. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, 

od prośby o zaniechanie wykonywania niedozwolonych praktyk, po skreślenie 

Zawodnika i/lub Zawodniczki z listy uczestników zajęć piłkarskich. 

4. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) 

powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w innym miejscu 

przeznaczonym dla publiczności. Trener prowadzący/koordynator może jednak 

nakazać opuszczenie trybun, jeśli obecność ww. osób będzie negatywnie wpływać 

na przebieg treningów i meczów i koncentrację Zawodników/Zawodniczek. 

5. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami rodzice/opiekunowie prawni powinni 

zgłaszać się indywidualnie do Trenera Prowadzącego lub Trenera Koordynatora 

Akademii. Rodzice/opiekunowie prawni zachowując drogę formalną (pisemną) 

mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do Prezesa Akademii za pośrednictwem 

Trenera Prowadzącego i Trenera Koordynatora. 

6. Rodzice/opiekunowie w czasie zajęć, turniejów, treningów winni zachowywać się 

kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny 

przeciwnej. 

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę 

o każdej nieobecności dziecka na treningu. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić Akademię FASSO lub SO S.A., pisemnie za pomocą 

poczty elektronicznej najpóźniej do 25–go dnia miesiąca. Rezygnacja jest skuteczna 

z końcem miesiąca następnego po miesiącu w którym prawidłowo złożono 

rezygnację. 

 

§4 

Rodzaje wyróżnień 

 

1. Zasadniczymi wyróżnieniami Zawodników i/lub Zawodniczek Akademii są: 

a) pochwała, 

b) list gratulacyjny, 

c) dyplom uznania, 

d) nagroda rzeczowa, 

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Fundacja Akademia Sportu Stomil 

Olsztyn i Stomil Olsztyn S.A. 

 

§5 

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania 

 

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi, orzekanymi wobec Zawodników i/lub 

Zawodniczek Akademii FASSO i SO S.A. są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 treningów, 

d) skreślenie z listy zawodników Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn i Stomil 

Olsztyn S.A. 

2. W przypadku uzyskiwania niezadowalających wyników w nauce szkolnej, na wniosek 

trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym 

zawieszeniu w prawach Zawodnika i/lub Zawodniczki FASSO i SO S.A., aż do 

momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn i Stomil Olsztyn S.A. zastrzegają sobie 

możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie z zastrzeżeniem 



wcześniejszego, co najmniej 14-dniowego okresu poinformowania 

rodziców/opiekunów Zawodników i/lub Zawodniczek o przedmiotowej zmianie. 

Powyższa informacja może zostać przekazana w formie pisemnej, elektronicznej  

lub w formie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej FASSO lub SO S.A. 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów Umowy może 

być podstawą do wydalenia z Akademii. 

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany, co najmniej raz na pół roku 

kalendarzowego, uczestniczyć w zwołanym przez trenera zebraniu z rodzicami, 

w celu przedstawienia wyników sportowych i omówienia spraw bieżących. 

4. Wszystkie decyzje dotyczące spraw sportowych Zawodnika i/lub Zawodniczki, 

rozstrzygają trenerzy Akademii po konsultacji z Trenerem Koordynatorem. 

5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejsza Umowa mają prawo 

i obowiązek rozstrzygać trenerzy Akademii. 

6. Zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach 

nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki nożnej 

wyłącznie za pisemną zgodą Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn lub Stomil 

Olsztyn S.A. 

7. Po złożeniu przez Zawodnika Deklaracji gry amatora w FASSO lub SO S.A. Zawodnik 

lub Zawodniczka nie może uczestniczyć w testach sportowych innych Klubów 

piłkarskich, bez wyraźniej, pisemnej zgody Fundacji Akademii Sportu Stomil Olsztyn 

lub Stomil Olsztyn S.A. 

8. Uczestnicy Akademii - rocznik 2015, w miesiącach wrzesień – listopad 2021 otrzymają 

możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. 

9. Korespondencja między stronami odbywać się będzie pocztą elektroniczną lub 

listownie na podany poniżej adres: FUNDACJA AKADEMIA SPORTU STOMIL OLSZTYN, 

AL. PIŁSUDSKIEGO 69A, 10-569 OLSZTYN, e-mail: akademia@stomilolsztyn.com. 

10. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą moc wszelkie obowiązujące umowy oraz 

ustalenia zawarte wcześniej pomiędzy stronami dotyczące świadczenia usług 

szkoleniowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższej Umowy 

i akceptuję jej warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią mojego 

dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień. 

 

 

 

…………………………………………..……………….. 

 Miejscowość i data 

 

 

 

  …………………………………………..……………….. 

  Pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela klubu 

 

 

 

…………………………………………..……………….. 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

  …………………………………………..……………….. 

  Pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela klubu 

mailto:akademia@stomilolsztyn.com

