
Umowa Nr ………………..2022/23

zawarta w Poznaniu w dniu … ……..…………………2022 r.
pomiędzy:
“Mała Armia Sp.z.o.o” os. Kosmonautów 5/90 Poznań, NIP 972-129-45-22 KRS 0000750806
reprezentowaną przez Wojciech Sobieralski-Prezes zarządu
zwanym dalej Organizatorem, a

…………………..…………………………….…ur.……………...………PESEL………..……………….……..
zgodnie z art.98 kro i art.114 kro reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego w osobie:
Pana/Pani……………………………….…..………adres………………………...…………………..………
PESEL……………………………….……. Telefon …………………..……………..
email……………………………….
legitymującą/-cym się dowodem osobistym numer……………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem zajęć a łącznie zwani Stronami.

§ 1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie przez Organizatora i prowadzenie odpłatnie zajęć z
zakresu: gier ASG, Survivalu.

§ 2
Termin obowiązywania

Umowa zostaje zawarta na czas określony od momentu podpisania niniejszej umowy do dnia
24.06.2023r.

§ 3
Zajęcia, o których mowa w § 1 organizowane będą w okresie od dnia 03.09.2022 do dnia 24.06.2023
roku. Uczestnik uprawniony jest do uczestniczenia w systemie zajęć. Harmonogram zajęć określany
jest przez Organizatora.

§ 4
Zobowiązania i oświadczenia stron

Organizator oświadcza, iż w przypadku organizowania dodatkowych, otwartych zajęć nie znajdujących
się w harmonogramie Organizatora, w których uczestnictwo będzie odpłatne (według stawek
podanych przez Organizatora) a liczba miejsc ograniczona Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęć
określonych w §1, pierwszeństwo w uczestniczeniu w takich warsztatach za dodatkową opłatą.

§ 5.
Organizator zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia w ustalonym terminie niezbędnego
wyposażenia (w tym repliki karabinu, mundur, gogli itp.). profesjonalnych instruktorów, a także
przeprowadzenia zajęć określonych szczegółowo w harmonogramie zajęć.

§6.
1. Uczestnik oświadcza, iż z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się uczestniczyć w
organizowanych przez Organizatora zajęciach na podstawie wykupionego przez niego w okresie
obowiązywania niniejszej umowy karnetu na kolejny miesiąc oraz, że będzie uiszczać terminowo i w
pełnej wysokości należną opłatę, o której mowa w §14 umowy.
2. Uczestnik oświadcza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na uczestniczenie w zajęciach
organizowanych w ramach niniejszej umowy.

§ 7.
1. Strony umowy oświadczają, że chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo udziału we
wszystkich zajęciach zaplanowanych w ramach harmonogramu opracowanego dla wybranego przez
uczestnika w §1 zakresu zajęć. W przypadku zawarcia umowy po dacie rozpoczęcia zajęć przez
Organizatora, o której mowa w § 2 uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się powtórzenia
zajęć, które odbyły się przed podpisaniem umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zalegania przez Uczestnika z opłatą za udział w zajęciach
lub w przypadku dokonania opłaty w wysokości niższej niż ustalono w niniejszej umowie Uczestnik nie
będzie dopuszczony do udziału w zajęciach do czasu pełnego uregulowania swoich zobowiązań.



§8.
Uczestnicy zajęć będą podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania i wieku. Decyzję o
przynależności do poszczególnej grupy podejmuje samodzielnie według własnego uznania
Organizator. Zmiana grupy zajęciowej jest możliwa po uzyskaniu zgody Organizatora.

§9.
Organizator oświadcza, iż szczegółowy harmonogram zajęć wraz z miejscem, w którym będą
odbywać się zajęcia będzie udostępniał na stronie internetowej Organizatora
(facebook.com/malaarmia), z wyprzedzeniem najpóźniej 4-dniowym, a Uczestnik oświadcza, iż wyraża
zgodę na taką formę powiadamiania.

§ 10.
Regulamin Organizatora stanowi integralną część umowy, a jego treść jest znana Uczestnikowi, który
oświadcza, iż akceptuje jego warunki podpisując niniejszą umowę.

§11
1. Uczestnik oświadcza, iż wie, że udział w zajęciach organizowanych przez Organizatora wiąże się z
ryzykiem poniesienia przez Uczestnika poważnego urazu czy kontuzji, akceptuje takie ryzyko i zwalnia
Organizatora z tego tytułu z odpowiedzialności oraz nie będzie kierował pod jego adresem żadnych
roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesienia ewentualnych urazów czy kontuzji.
2. Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie odzieży czy innych przedmiotów
posiadanych przez Uczestnika podczas, czy w związku z zajęciami.

§ 12
1. Nieobecność  na zajęciach, bez względu na jej przyczyny, nie uprawnia Uczestnika do żądania
zwrotu uiszczonej opłaty ani umniejszenia opłaty za kolejny wykupiony karnet i nie obliguje
Organizatora do ponownego przeprowadzenia tych zajęć.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i godzi się z tym, iż jedyną okolicznością umożliwiającą
przedłużenie ważności karnetu jest choroba uczestnika potwierdzona okazanym Organizatora
zwolnieniem lekarskim.
3. W przypadku konieczności odwołania lub przeniesienia zajęć na inny dzień, Organizator
zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika i rodziców o zmianie drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony facebook.com/malaarmia.

§13
W celu zapewnienia najwyższych standardów zajęć Organizator prowadzi dokumentację fotograficzną
i filmową zajęć, na co uczestnik wyraża zgodę. Materiały te mogą być w dowolny sposób
wykorzystywane przez organizatora w tym do publikacji na stronie internetowej lub w portalach
społecznościach.

§ 14
Warunki finansowe

1. Uczestnik uzyskuje uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach po wykupieniu karnetu.
2. Uczestnik opłaca z góry w dniu zawarcia umowy karnet.
3. Okres ważności karnetu to 4(cztery) tygodnie i biegnie od dnia najbliższych wybranych zajęć. Po
upływie ważności karnetu Uczestnik nie będzie dopuszczany do uczestnictwa w zajęciach.
4. Organizator oferuje karnety uprawniające do uczestniczenia w zajęciach terenowych co najmniej 2
raz w miesiącu kwocie  240 złotych, osoby z własnym sprzętem 150 zł (sto pięćdziesiąt) zł,
5. W przypadku, gdy zajęcia przypadną w dzień ustawowo wolny od pracy, lub z przyczyn
niezależnych od organizatora zajęcia nie będą mogły odbyć się w wyznaczonym terminie, karnet
będzie uprawniał do wejścia na najbliższe zajęcia nawet po jego wygaśnięciu.
6. Przed upłynięciem ważności karnetu uczestnicy zajęć mogą otrzymać powiadomienie pocztą
elektroniczną o konieczności wykupienia kolejnego karnetu.
7. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach po wykupieniu karnetu nie ma możliwości zwrotu
uiszczonej opłaty, dotyczy to również niewykorzystania karnetu w całości przed upływem jego
ważności.
8. Opłaty, o których mowa w ust.2 można uiścić przelewem na rachunek bankowy nr:
57 2530 0008 2058 1044 3464 0001 lub gotówką przed zajęciami.
10. Za dzień dokonania opłaty uważa się dzień uznania wskazanego rachunku.



§ 15
Rozwiązanie umowy i kary umowne

1. Organizator może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym przed upływem terminu na
jaki została zawarta w przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszej umowy lub
Regulaminu, w szczególności w przypadku, jeżeli Uczestnik opóźnia się z dokonaniem opłaty za
zajęcia, o której mowa w § 14 ust.4, powyżej 30 dni lub nie uzupełnił w tym terminie opłaty uiszczonej
w niższej wysokości. Uczestnik zwalania Organizatora z konieczności odrębnego wezwania do
zapłaty.
2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, uiszczone przez Uczestnika opłaty nie
podlegają zwrotowi.
3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w § 14 za okres na jaki zawarta została
umowa
4. Uczestnik może odstąpić od niniejszej umowy tylko w razie zawinionego przez Organizatora
niewywiązywania się ze zobowiązań określonych w niniejszej umowie.
5. Uczestnik może również odstąpić od umowy przed terminem jej wygaśnięcia za porozumieniem
stron, poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu do
prawidłowej realizacji umowy wyznaczonego Organizatorowi na piśmie przez Uczestnika.
7. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik może domagać się zwrotu uiszczonej
opłaty miesięcznej proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych zajęć w danym miesiącu.
8. W przypadku uszkodzenia przez Uczestnika wypożyczonego wyposażenia, koszty naprawy ponosi
opiekun, z wyłączeniem awarii wynikających z eksploatacji.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników, którzy samowolnie opuścili teren
wyznaczone do odbycia zajęć terenowych.
2. Strony oświadczają, że podane na wstępie niniejszej umowy adresy są aktualne oraz, że
doręczenia wszelkiej korespondencji dokonywane będą na te adresy z zastrzeżeniem, że pisma nie
odebrane w terminie traktowane będą jako skutecznie doręczone w dniu 1. awizowania.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie
w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń, oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń i przekazywanie danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma
Mała Armia Wojciech Sobieralski, wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie
art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281)
administratorem Państwa danych osobowych jest Mała Armia Wojciech Sobieralski, oświadczenie w
tym zakresie stanowi integralną część umowy.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora
9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://malaarmia.pl/Regulamin.pdf
10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Organizatora i dla Uczestnika.

............................................... .....................................................
Organizator Rodzic/Przedstawiciel ustawowy


