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UMOWA nr ______________ rodzaj umowy________________ 

 

o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy wyścigowej 

zawarta w Warszawie w dniu ___________________ roku pomiędzy: 

 

1. Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (Puławska 266, 02-684) 

684 ) reprezentowany przez Prezesa Krzysztofa Kierzka,  

a 

2. Panem/Panią _________________________________________ , adres do korespondencji: 

(___-____) ul. , 

PESEL: _____________________, zwanym/ą dalej „Uczestnikiem” 

 

 

§ 1  

[Przedmiot Umowy] 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) Polski Klub Wyścigów Konnych 

zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz Uczestnika usług szkoleniowych w zakresie 

nauczania i doskonalenia techniki jazdy wyścigowej w oparciu o harmonogram szkolenia 

(załącznik nr.1 ). 

2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawarte są                   

w regulaminie szkolenia (zwanym dalej „Regulaminem”), który jest publikowany na stronie 

www.pkwk.pl. Polski Klub Wyścigów Konnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian                 

w Regulaminie oraz informowania Uczestników o tych zmianach na adres mailowy podany przez 

Uczestnika. 

 

§ 2 

[Okres obowiązywania Umowy, Rozwiązanie Umowy] 

 

1. O ile nie zostało określone inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia 

podpisania przez Uczestnika. 



2. W razie wystąpienia długotrwałej (ponad 28-dniowej) przeszkody w kontynuowaniu przez 

Uczestnika szkolenia spowodowanej w szczególności jego chorobą bądź inną przeszkodą 

uniemożliwiającą Uczestnikowi całkowite uczestniczenie w zajęciach, Uczestnik  ma prawo 

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 

może zostać złożone pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polski Klub 

Wyścigów Konnych nie będzie w żadnym przypadku oceniać, czy wypowiedzenie Umowy przez 

Uczestnika jest uzasadnione. 

3. Polski Klub Wyścigów Konnych zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy przy 

zgłoszeniu na cykl szkoleń mniej niż dziesięciu uczestników. 

 

§3  

[Realizacja umowy, postanowienie szczegółowe] 

1. Harmonogram szkoleń będzie opublikowany na stronie: www.pkwk.pl .Strony dopuszczają 

nieznaczne, bieżące modyfikacje programu w trakcie realizacji szkoleń. 

2. Szkolenia obejmują następujące bloki tematyczne: 

1) Taktyka w wyścigu – omawianie taktyki oraz jazdy w wyścigach; 

2) Praca z koniem podczas treningu, przygotowanie konia do wyścigu – omawianie 

dobrych praktyk; 

3) Spotkanie z dietetykiem sportu. Dieta, nawyki, styl życia, w oparciu o wymagania 

dyscypliny – jeździec wyścigowy; 

4) Spotkanie z psychologiem sportu. Techniki radzenia sobie w pracy pod presją, 

motywacja, relaks; 

5)  Budowanie wizerunku, tj. spotkanie ze specjalistą od budowania wizerunku                             

w środowisku oraz poza nim.  

6) Praktyczne stosowanie przepisów znajdujących się w Ustawie o wyścigach konnych 

oraz Regulaminie wyścigów konnych; 

7) Spotkanie z przedstawicielami biura PKWK oraz TS – omówienie podstawowych 

kompetencji PKWK w kontakcie z jeźdźcami wyścigowymi. Zasady przeprowadzenia 

meetingów wyścigowych – obowiązki Organizatora. 

8)  Technikum Hodowli Koni w Piasecznie – wyścigi w pigułce 

- lekcja poglądowa dla uczniów Technikum prowadzona przez przedstawicieli jeźdźców 

(wraz z prezentacją atrybutów jeździeckich), trenera koni wyścigowych, przedstawiciela 

właścicieli koni wyścigowych, hodowcy koni wyścigowych. 

3. Etap szkoleniowy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta uczestnikom projektu 

zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach.  

http://www.pkwk.pl/


4. Dotyczy wyłącznie Czempionatu Młodych Jeźdźców: Uczestnik projektu zostaje 

wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: opuści więcej niż 20 % godzin 

szkoleniowych. 

5. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy 

obecności na zajęciach szkoleniowych oraz innych stosownych dokumentów. 

 

 

§ 4 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy pod 

rygorem nieważności. 

2. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na rzecz 

osób trzecich, bez zgody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Prawa Autorskie tego dokumentu należą do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w związku                  

z czym żadne kopie niniejszego dokumentu nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne                       

i prawne inne niż Uczestnicy szkolenia. 

5. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane 

rozstrzygnięciu przez sąd w Warszawie. 

6. Integralną część Umowy stanowią: 

 

a. Harmonogram szkolenia (załącznik nr 1) 

b. Regulamin korzystania z sali fitness (załącznik nr 2) 

7. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 kopiach.  

 

_____________________________                        _______________________________ 

Data, podpis Prezesa                                                           Data, podpis Uczestnika 

 

 

 

 



Oświadczenia Uczestnika 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu szkolenia i zobowiązuje się do 

przestrzegania jego postanowień. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych materiałów 

zdjęciowych oraz filmowych wykonanych podczas zajęć szkoleniowych z zastrzeżeniem, że                      

w uzasadnionych przypadkach związanych z naruszeniem dóbr osobistych muszą być one usunięte                  

i zniszczone lub odpowiednio zmodyfikowane w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia Polski Klub Wyścigów Konnych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Wyrażam zgodę na przekazywanie „na żywo” obrazu z zajęć do Internetu.. 

4. Zgadzam się, aby na podany przeze mnie adres e-mail Poland Park sp. z o.o. przesyłała 

zaproszenia na organizowane przez siebie imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Polski Klub Wyścigów konnych z siedzibą w Warszawie w celach 

marketingowych Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 

 

_____________________________ 

 

Data, podpis Uczestnika 

 


