UMOWA WSPÓŁPRACY
[trener freelancer]
zawarta w __________________ w dniu __________________ roku, pomiędzy:
Fitness Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Wrocławia
–
Fabrycznej
we
Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000403652, NIP: 8992731738, REGON:
021772568, kapitał zakładowy w wysokości 2 860 000,00 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez:
________________________________________________________________
zwaną w dalszej części Umowy Operatorem,
oraz
Panią/Panem ___________________________, zamieszkałą [-łym] w ___________________ kod pocztowy:
_________________________,

ul.

________________________________________________,

nr PESEL:

__________________________________,
prowadzącą

[-cym]

działalność

gospodarczą

pod

_____________________________________________
___________________________,

przy

ulicy

firmą
z

________________________________________

siedzibą

w __________________,

kod

pocztowy

________________________________________________,

NIP: _________________, Regon _________________,
zwaną [-ym] dalej Trenerem,
łącznie zwanymi dalej Stronami lub pojedynczo Stroną.
Zważywszy, że:
I.
Operator prowadzi na terenie Polski obiekty fitness pod marką Fitness Academy dysponując w tym zakresie
niezbędną infrastrukturą i zapleczem technicznym;
II.

Trener prowadzi na własny rachunek i ryzyko działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie
treningu personalnego;

III.

Trener wyraża wolę świadczenia usług treningu personalnego klientom Operatora przy wykorzystaniu
infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów fitness Operatora;

Strony postanowiły podjąć współpracę i uregulować jej warunki w niniejszej Umowie, o następującej treści:
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§1
Przedmiot Umowy.
1. Za wynagrodzeniem miesięcznym, o którym mowa w § 4, oraz według zasad określonych w § 3, Operator wyraża
zgodę na świadczenie przez Trenera usług treningu personalnego klientom Trenera oraz na korzystanie w tym
zakresie z infrastruktury i zaplecza technicznego Operatora w obiektach fitness Operatora pod marką Fitness
Academy.
§2
Oświadczenia Trenera
1. Trener oświadcza, iż:
a) posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i szkolenia umożliwiające pełnienie funkcji trenera
personalnego, aktualne w okresie obowiązywania Umowy - kopia zaświadczenia o posiadanych
uprawnieniach stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
b) posiada ważną w okresie obowiązywania Umowy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie zdarzeń
związanych z przedmiotem niniejszej Umowy do kwoty _________________ - kopia polisy stanowi
załącznik nr 2 do Umowy;
c) prowadzi na własny rachunek i ryzyko działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w
zakresie treningu personalnego;
d) wyraża wolę świadczenia usług treningu personalnego dla osób trzecich, będących klientami Trenera przy
wykorzystaniu infrastruktury zaplecza technicznego obiektów fitness Operatora;
§3
Zasady wykonywania Umowy.
1. Zasady korzystania z infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów fitness Operatora szczegółowo wskazano
w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy – Regulaminu Trenera.
2. Trener zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku oraz ogólnie przyjętych norm zachowania,
a ponadto zasad, o których mowa w ust. 1, regulaminu danego obiektu fitness Operatora oraz do świadczenia
swoich usług w sposób profesjonalny, z najlepszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z zakresu
treningów personalnych i kultury fizycznej, niegodzący w wizerunek i renomę marki Operatora, z zachowaniem
wysokiego poziomu oraz należytej staranności wymaganej dla tego typu usług, a także zasad profesjonalizmu i
koleżeństwa wobec innych trenerów świadczących usługi w obiektach Operatora.
3. Korzystanie z infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów fitness Operatora możliwe jest wyłącznie na
podstawie karty personalnej odczytanej w recepcji obiektu Operatora, którą Trener otrzymuje od Operatora
(Karnet Trenera), określającej obiekt lub obiekty, w których Trener może świadczyć usługi.
4. Trener samodzielnie ustala kwotę wynagrodzenia za każdą godzinę usługi treningu personalnego
prowadzonego dla swoich klientów na terenie obiektu Operatora, z zastrzeżeniem że nie może być ona niższa
niż ceny treningu personalnego obowiązujące w obiektach Operatora. Trener jest uprawniony do prowadzenia
treningu personalnego maksymalnie z dwiema osobami (klientami) w tym samym czasie.
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5. Naruszenie przez Trenera zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, może spowodować pozbawienie
uprawnienia do korzystania z infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów Operatora oraz uprawnienia do
prowadzenia treningów personalnych na terenie obiektów Operatora na stałe lub na określony czas.
Skorzystanie przez Operatora z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie daje Trenerowi
prawa do żądania zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za czas pozbawienia uprawnień do korzystania z
obiektów Operatora.
6. Trener ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń
lub sprzętu należących do Operatora.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Trenera osobom trzecim,
podczas i w związku z korzystaniem przez Trenera z obiektów Operatora i świadczenia przez Trenera usług
treningu personalnego. Trener zobowiązuje się zwolnić Operatora z obowiązku naprawienia szkody zgłoszonej
przez osobę trzecią Operatorowi, a wywołaną działaniem lub zaniechaniem Trenera.
8. Zawarcie niniejszej Umowy przez Trenera i uiszczenie przez klientów na rzecz Trenera opłat za usługę treningu
personalnego nie zwalnia klientów Trenera z obowiązku uiszczenia należnych opłat za korzystanie z obiektów
Operatora.
9. Trener jest uprawniony do używania na terenie obiektu Operatora własnego sprzętu małogabarytowego do
treningów personalnych, o ile sprzęt taki posiada wymagane prawem atesty. Operator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wniesionego na teren Obiektu
przez Trenera.
10. W trakcie przebywania na terenie obiektu Operatora Trener zobowiązuje się do noszenia strojów oznaczonych
logo Fitness Academy. Trenerowi nie przysługuje uprawnienie do noszenia strojów z logo własnej firmy lub firm
konkurencyjnych w stosunku do Fitness Academy. Trener zakupi koszulkę z logo Fitness Academy, wg cen
wskazanych w cenniku udostępnionym przez Operatora.
11. Trener nie jest uprawniony do rozdawania na terenie obiektu Operatora ulotek i wizytówek, dotyczących
działalności Trenera lub podmiotów konkurencyjnych względem Operatora. Trener nie jest uprawniony do
umieszczania na terenie obiektu i częściach wspólnych żadnych reklam, oznaczeń, szyldów, tablic
informacyjnych lub składowania przedmiotów.
12. Trener jest wyłącznie osobiście uprawniony do korzystania z obiektu w ramach niniejszej Umowy. Trener nie
może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Trener nie jest uprawniony do
przekazywania osobom trzecim kluczy lub kart dostępu do pomieszczeń obiektu, jeżeli takie posiada.
13. Niniejsza Umowa nie upoważnia pracowników Trenera lub osób zatrudnionych przez niego na podstawie
umowy cywilnoprawnej do korzystania z obiektu Operatora na zasadach przewidzianych dla Trenera.
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§4
Wynagrodzenie Operatora.
1. Trener zobowiązuje się do terminowego uiszczania ryczałtowego wynagrodzenia za możliwość korzystania z
infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów Operatora.
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego wynosi: 1.000 zł netto (jeden tysiąc złotych). Okresem rozliczeniowym
jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne z góry za każdy miesiąc, do 1-go dnia każdego miesiąca
kalendarzowego trwania Umowy, na podstawie faktury VAT i na wskazany tam rachunek bankowy lub gotówką
w kasie klubu. Kwota Wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości należnej w dniu
wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie obejmuje:
a) nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji obiektów Operatora, z zastrzeżeniem godzin otwarcia
danego obiektu;
b) możliwość prowadzenia treningów personalnych na terenie obiektów Operatora, z zastrzeżeniem godzin
otwarcia danego obiektu;
c) możliwość umieszczenia profilu (krótka notatka ze zdjęciem) Trenera na stronie internetowej Operatora
dla obiektu/obiektów wskazanego przez Trenera;
d) możliwość bezpłatnego udziału w wewnętrznych szkoleniach Operatora, na zasadach określonych w
niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem § 7 ust 5 Umowy.
5. W przypadku powstania zaległości w uiszczaniu wynagrodzenia, Trener nie jest uprawniony do korzystania
z obiektu Operatora w okresie, którego dotyczy zaległość, jak również w przyszłych okresach, do czasu jej
pełnego uregulowania. W pierwszej kolejności zaspokojeniu podlega najwcześniej wymagalna zaległość.
6. Strony zgodnie dopuszczają dokonanie przez Operatora kompensaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania
Umowy z wynagrodzeniem należnym Trenerowi z tytułu wykonywania na rzecz Operatora innych usług na
podstawie łączącej strony Umowy cywilnoprawnej. Trener powinien zgłosić chęć skorzystania z takiego
uprawnienia do menadżera obiektu na 7 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. Możliwa jest
wyłącznie pełna kompensata wynagrodzenia. W takim wypadku za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się
dzień dokonania kompensaty. Możliwość przyjęcia takiej formy rozliczenia musi być uprzednio zaakceptowana
przez menadżera Obiektu.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dostępu Trenera do obiektów wywołane
okolicznościami od niego niezależnymi, okresami świątecznymi oraz dniami i godzinami otwarcia danego
obiektu.
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§5
Czas trwania Umowy. Rozwiązania i wypowiedzenie Umowy.
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Stronom przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy z ważnych przyczyn może nastąpić z zachowaniem
okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Operator ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Trener
naruszył obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a w szczególności:
a) opóźnia się z uiszczaniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 3;
b) narusza zasady, o których mowa w § 2;
5. Uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia nie uchybia innym uprawnieniom
Operatora przewidzianym w niniejszej Umowie.
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
§6
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku lub na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zgodnie oddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Operatora.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają
w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z niech do zastąpienia nieważnych postanowień
Umowy postanowieniami mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie zbliżony do zastępowanego
postanowienia.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności powinny zostać dokonane w formie pisemnej
lub, tam gdzie umowa tak stanowi drogą elektroniczną na adresy:.
5. Zmiana adresów do korespondencji lub nr konta, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że
Strony poinformują się o takiej zmianie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

________________________________

_________________________________

OPERATOR

TRENER
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Załączniki:
- załącznik nr 1 – zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach Trenera
- załącznik nr 2 – kopia polisy OC Trenera
- załącznik nr 3 - Regulamin Trenera

Załącznik nr 3. Regulamin Trenera
1. Każdy posiadacz imiennego karnetu trenera jest zobowiązany do okazywania w/w dokumentu przy wejściu w
recepcji danego obiektu, w miejscu prowadzenia treningów.
2. Trenerzy posiadający aktywny karnet mają:
• nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji klubu w godzinach jego otwarcia,
• nieograniczoną możliwość prowadzenia treningów personalnych na terenie wszystkich klubów Fitness
Academy
• możliwość wprowadzenia profilu trenera na stronie internetowej klubu wskazanego przez trenera.
3. Niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem pod rygorem utracenia praw do prowadzenia
treningów.
4. Na terenie klubu obowiązują zasady zachowania czystości i porządku oraz poszanowania ogólnych norm
zachowania, a także respektowania zapisów regulaminu klubu i siłowni.
5. Trener personalny ma obowiązek obsługiwać klientów w umownym stroju sportowym z widocznym napisem
„trener personalny”. Wzór i kolor jest wskazany przez operatora.
6. Pomieszczenia oraz urządzenia klubu powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. W przypadku naruszenia regulaminu posiadacz karnetu może zostać pozbawiony praw do korzystania z klubu
i prowadzenia treningów personalnych w sieci Fitness Academy.
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