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Umowa uczestnictwa 
w szkółce jeździeckiej   

(umowa treningu) 
 
 
zawarta w dniu  …….…………………..2020  roku, w Tomaszkowie gm. Stawiguda, pomiędzy: 
 
Sportowym Klubem Jeździeckim Hippika Tomaszkowo działającym na terenie 
Ośrodka KRW Łańsk, 11-034 Stawiguda, w Tomaszkowie przy ul. Drozda  nr 32, 11- 034 ,  
gm. Stawiguda pow. Olsztyńskim,  działającym pod firmą Hippika-Pro Sp. z o.o. z 
numerem NIP: 739-388-27-26, REGON: 363871535;          

       - którą reprezentuje Prezes Sportowego Klubu Jeździeckiego Ewa Maria Zaremba ; 
łącznie zwani dalej w treści niniejszej umowy: „Organizatorem” ; 

oraz  

Panem/Panią………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

zamieszkałym/ą…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Legitymującym/są się Dowodem Osobistym seria: ……….…… numer………………………………………… 
 

PESEL:………………………………………………….…. numer Tel. kontaktowego…………….………………………………… 
 

Adres  email…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

zwanego dalej w umowie „Rodzicem/Opiekunem” 
 

 o treści następującej:  
 
 

preambuła 
 

         mając na uwadze, że Organizator prowadzi własnymi końmi i na terenie Ośrodka KRW 

Łańsk, 11-034 Stawiguda „szkółkę jeździecką” dla członków Klubu SKJ Hippika 
Tomaszkowo, podnoszącą kwalifikacje jeździeckie dzieci na każdym stopniu ich 
zaawansowania w jeździe konnej, a Rodzic/Opiekun wyraża wolę, aby pozostające pod 
jego opieką Dziecko: ;………………… 

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

(wpisać imię i nazwisko Dziecka) . 

     uczestniczyło w opisanych wyżej zajęciach „szkółki jeździeckiej”      
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§ 1. 
 

1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę, aby jego dziecko wskazane wyżej co do tożsamości 
uczestniczyło w zajęciach organizowanej „szkółki jeździeckiej” zwanych dalej 
„treningami”, które będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut                      
(bądź raz w tygodniu 2x po 60 minut lub 3x po 60 minut) i jednocześnie zobowiązują 
się do realizacji obowiązków opisanych w niniejszej umowie, w szczególności do 
terminowego regulowania opłat za treningi. 

2. Treningi będą odbywać się na terenie Ośrodka KRW Łańsk, 11-034 Stawiguda,                      
w uzgodnionych z Rodzicem/Opiekunem terminach. 

3. Treningi „szkółki jeździeckiej” przeznaczone są wyłącznie dla członków Sportowego 
Klubu Jeździeckiego Hippika Tomaszkowo posiadających opłaconą prawidłowo 
składkę członkowską. 

4. Organizator w godzinach trwania zajęć szkółki zapewnia transport dzieci autem 
firmowym w obu kierunkach pomiędzy Ośrodkiem KRW Łańsk, a stacją paliw Orlen 
w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 100. 
  

§ 2. 
 

Podstawowym zadaniem Organizatora „szkółki jeździeckiej” jest działalność mająca na 
celu: 

1. Naukę i propagowanie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży. 
2. Podnoszenie nabytych wcześniej umiejętności jeźdźców zapisanych do „szkółki 

jeździeckiej”. 
3. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych oraz wykładach szkoleniowych. 
4. Dobór koni Organizatora do umiejętności dziecka oraz dopasowanie jeżdżącego 

dziecka do właściwej grupy, 
5. Prowadzenie treningów przez uprawnionych i wykwalifikowanych instruktorów, 

według sprawdzonych metod treningowych. 
 

§ 3. 
 

W treningu mogą brać udział wyłącznie dzieci oraz młodzież w wieku od ukończonych 
lat 6 do ukończonych lat 16, które posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające 
brak przeszkód do uprawniania treningu/jazdy konnej – załącznik numer 1 do umowy: 
stanowi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej/. 
  

§ 4. 
 

1. Opłata miesięczna za zajęcia „szkółki jeździeckiej” /trening/ wynosi 400 zł /słownie: 
czterysta złotych/ bez względu na ilość dni w miesiącu, w którym odbywa się trening.  

2. Opłata za trening jest regulowana z góry, do 10-tego dnia miesiąca trwającego 
treningu i przelewem bankowym na konto klubu SKJ Hippika Tomaszkowo NRB:  
63 1140 2004 0000 3302 7608 8436  z tytułem przelewu „opłata za szkółkę jeździecką” 
oraz  z podaniem w przelewie imienia i nazwiska Dziecka a także miesiąca, którego 
opłata dotyczy. 

3. Nieobecność Dziecka na treningu nie uprawnia do odrabiania zaległych zajęć ani 
pomniejszenia w jakimkolwiek zakresie oznaczonej w §4 punkt 1 opłaty . 

§ 5. 
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1. Rodzic/Opiekun oświadcza, że dziecko zostało poddane stosownym badaniom oraz,    

że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w treningu na dowód czego dostarcza 
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, które stanowi załącznik numer 1      
do niniejszej umowy. 

2. Rodzic/Opiekun bierze na siebie odpowiedzialność za przewożenie oraz odbieranie 
Dziecka z zajęć/z treningu. 

3. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się :do dodatkowego ubezpieczenia dziecka w zakresie 
uwzględniającym wszelkie ryzyka związane z uprawianiem tej dyscypliny sportu  w 
szczególności  od NNW i innych zdarzeń ,które nie są objęte ochroną ubezpieczenia OC 
Instruktorów  Szkółki , równocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za brak 
takiego ubezpieczenia 

§ 6. 
 

Dziecko zarejestrowane do udziału w treningu „szkółki jeździeckiej” jest zobowiązane 
do:  

1. Przychodzenia na trening 15 minut przed jego rozpoczęciem. 
2. Właściwego zachowania podczas treningu, zachowania dyscypliny                            

i posłuszeństwa wobec instruktorów oraz pozostałych osób biorących udział w 
treningu. 

3. Uprzedzania instruktora o nieobecności na treningu, z wyjątkiem sytuacji 
nagłych. 

4. Regularnego uczestnictwa w treningu. 
5. Koleżeńskiego stosunku do innych dzieci biorących udział w treningu. 
6. Dbałości o powierzonego mu konia, sprzęt jeździecki oraz obiekty sportowe          

w których prowadzony jest trening. 
7. Przeprowadzania wskazanych przez instruktora zabiegów pielęgnacyjnych 

wobec powierzonego konia w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 

§ 7. 
 
1. Podczas treningu Rodzicowi/Opiekunowi  wolno przebywać na terenie ujeżdżalni 

podczas zajęć , gdzie prowadzone są treningi po uzgodnieniu z instruktorem , w 
wyznaczonym miejscu , bądź w pokoju klubowym , pozostała część obiektu z 
wyjątkiem zewnętrznej ujeżdżalni , wc i parkingu  stanowi teren prywatny i jest 
objęta zakazem wstępu. 

2. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się punktualnie przywozić oraz odbierać Dziecko           
z treningu.  

3. Rodzic/Opiekun w obecności dzieci i innych Rodziców nie podważa decyzji 
instruktora w zakresie prowadzenia treningu. Ewentualne problemy czy uwago 
Rodzic/Opiekun zgłasza indywidualnie instruktorowi lub przedstawicielowi 
Organizatora.   

 
 
 
 

§ 8. 
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Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka 
wskazanego w preambule, przez Organizatora dla celów archiwalnych, księgowych           
a także statystycznych. Rodzic/Opiekun wyraża nadto zgodę do używania przez 
Organizatora wizerunku dziecka dla potrzeb szkoleniowych Organizatora oraz celów 
marketingowych /zdjęcia, nagrania video/.. 
 
 

§ 9. 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, …………………………………… dnia  2020 roku. 
2. Każda ze stron przedmiotowej umowy ma uprawnienie do jej wcześniejszego 

rozwiązania z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Rodzica/Opiekuna lub 

dziecko organizator zastrzega sobie uprawnienie do rozwiązania przedmiotowej 
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu 
rodziców i wyznaczeniu im 7-mio dniowego terminu do zaniechania naruszeń. 

4. W sprawach niniejszą umową nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. 

5. Ewentualne spory wynikłe ze stosowanie przedmiotowej umowy strony zobowiązują 
się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym do ich 
rozpoznania będzie Sąd siedziby Organizatora.  

 
 

. § 10. 
 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ________________________________                  ______________________________ 
             Rodzic/Opiekun                                                                                Organizator    
 


