
 

 

Umowa współpracy 
 
zawarta w dniu ………………. w ……………………………….  pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem BUGGYGYM® z/s w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka nr 149, kod 43-300, NIP 
5472154233, REGON 361615331, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 
0000559946, 
reprezentowanym przez: 
……Annę Schab………………………………………..- członka Zarządu, 
zwanym dalej Stowarzyszeniem 

 
 
a 
 
...........................................................................(imię,nazwisko),...............................................(PESEL), 
….......................................................................................................................................(zamieszkała), 
zwanym dalej  Instruktorem 

 
§ 1 

Stowarzyszenie oświadcza, iż celem jego działalności jest: 
- organizacja, rozwój oraz popularyzacja BuggyGym® w Polsce, 
- działanie na rzecz wszechstronnego propagowania i rozwoju BuggyGym® jako aktywności fizycznej o 
charakterze prozdrowotnym, proekologicznym i prospołecznym, 
- opracowanie programów treningu zdrowotnego BuggyGym® oraz wdrażanie ich do powszechnego 
stosowania, 
- tworzenie wykwalifikowanych kadr szkoleniowych w zakresie BuggyGym®, 
- pomoc kobietom po porodzie w powrocie do zdrowej, ładnej sylwetki i kondycji psychofizycznej, 
- propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród rodziców oraz ich małych dzieci, 
- popieranie inicjatyw służących rozbudowie i adaptacji tras turystyczno-rekreacyjnych, szczególnie 
pod kątem BuggyGym® oraz obecności niemowląt i małych dzieci w czasie ćwiczeń, 
- integracja socjalna kobiet z małymi dziećmi – tworzenie Klubów Aktywnej Mamy, 
- wsparcie dla kobiet po porodzie oraz rodziców małych dzieci pod kątem psychologicznym i 
socjalnym, 
- pomoc kobietom po porodzie w powrocie do aktywności zawodowej, dokształcaniu się oraz 
rozwijaniu pasji i zainteresowań zawodowych, 
- edukacja zdrowotna u kobiet po porodzie, 
- edukacja dotycząca zdrowego stylu życia i opieki nad niemowlęciem w pierwszym roku życia, 
-współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania. 
 

§ 2 
Przedmiotem nin. umowy jest określenie zasad  udostępnienia przez Stowarzyszenie materiałów 
zawierających know-how Stowarzyszenia, o których mowa w § 3 nin. umowy,  oraz przeniesienie na 
Instruktora uprawnienia do korzystania z udostępnionego know-how w ramach prowadzonej przez 
niego działalności instruktorskiej. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie oświadcza, iż udostępni Instruktorowi odpłatnie know-how, zgodnie z  § 10 niniejszej 
umowy, w zakresie: 
- logo, nazwy, 
- plakatów i ulotek według wzoru opracowanego przez Stowarzyszenie, 
- własnego profilu facebookowego zgodnego ze schematem stowarzyszenia, oraz profilu na stronie 
internetowej stowarzyszenia www.buggygym.pl do samodzielnego edytowania i prowadzenia, 
na warunkach określonych w nin. umowie. 
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§ 4 
Instruktor oświadcza, iż planuje prowadzić działalność instruktorską jako instruktor BuggyGym®: 
- we własnym imieniu i na własny rachunek, 
- z wykorzystaniem udostępnionego know-how Stowarzyszenia, o którym mowa w § 3 nin. umowy, 
- zgodnie z celami Stowarzyszenia opisanymi w § 1 nin.  umowy oraz należytą starannością. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie oświadcza, iż jest wyłącznie uprawnione i przysługują mu wszelkie autorskie prawa 
majątkowe i osobiste do logo, nazwy, strony internetowej, materiałów szkoleniowych i innych 
oznaczeń Stowarzyszenia. 
 

§ 6 
Instruktor oświadcza, iż: 
-  chce osiągnąć sukces dzięki metodzie prowadzenia działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia, 
opisanymi w § 1 nin. umowy, a także jego renomie, wiedzy, doświadczeniu i stałej pomocy na 
warunkach określonych w nin. umowie, 
- jest przygotowany do podporządkowania się wymogom Stowarzyszenia i opracowanym przez nie 
standardom jakości. 
 

§ 7 
1. Stowarzyszenie udostępnia Instruktorowi know-how, opisane w § 3 nin. umowy oraz udziela 
Instruktorowi licencji do używania znaków użytkowych oraz innych oznaczeń Stowarzyszenia 
wyłącznie do prowadzenia działalności instruktorskiej w postaci prowadzenia zajęć fitness dla mam 
z wózkiem. 
2. Stowarzyszenie może kontrolować w dowolnym i wybranym przez siebie czasie działalność 
Instruktora, a w szczególności, czy sposób prowadzenia tej działalności jest zgodny z umową i celami 
Stowarzyszenia. 

 
§ 8 

Stowarzyszenie oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności: 
- za wyniki finansowe działalności prowadzonej przez Instruktora zgodnie z postanowieniami nin. 
umowy, 
- wobec osób trzecich oraz pracowników Instruktora za działania Instruktora podejmowane zgodnie z 
postanowieniami nin. umowy. 
 

§ 9 
1. Instruktor zobowiązany jest na bieżąco dostosowywać materiały reklamowe i promocyjne swojego 
przedsiębiorstwa do wymogów i standardów Stowarzyszenia oraz w miarę mmoożżlliiwwoośśccii  ii  pprrzzyy  

ddoocchhoowwaanniiuu  nnaalleeżżyytteejj  ssttaarraannnnoośśccii  uucczzeessttnniicczzyyćć  ww szkoleniach  oraz imprezach organizowanych przez 
stowarzyszenie na terenie powiatu, w którym prowadzi działalność. 
2. Instruktor zobowiązuje się uzupełnić, najpóźniej do dwóch tygodni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy, swój profil na stronie internetowej stowarzyszenia www.buggygym.pl - w sposób 
umożliwiający zidentyfikowanie Instruktora, w tym poprzez określenie cech predestynujących go do 
wykonywanego przez niego zajęcia oraz posiadanego doświadczenia. W przypadku nie uzupełnienia 
przez Instruktora profilu na stronie internetowej Stowarzyszenia www.buggygym.pl w terminie 
określonym wyżej Stowarzyszenie może usunąć profil Instruktora. Profil może zostać przywrócony na 
wniosek Instruktora na zasadach opisanych wyżej. 
 

§ 10 
1. W zamian za udostępnienie know-how Stowarzyszenia oraz za udzielenie licencji Instruktor zapłaci 
Stowarzyszeniu coroczną opłatę w wysokości 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) płatną przelewem na 
rachunek bankowy Stowarzyszenia w Mbank nr 78 1140 2017 0000 4702 1309 4583 do 14 stycznia 
każdego roku. 
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości powyższej opłaty raz w roku, przy czym 

http://www.buggygym.pl/
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podwyższona opłata nie może przekroczyć ostatecznie kwoty 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt złotych). W 
przypadku każdorazowego podwyższenia opłaty Instruktorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia 
niniejszej umowy w terminie 2-tygodni od dnia otrzymania przez Instruktora pisemnej lub mailowej 
informacji o powyższej zmianie. 
 

§ 11 
W czasie obowiązywania nin. umowy, a także w okresie dwóch lat po jej rozwiązaniu Instruktor nie 
może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Stowarzyszenia, przy czym za działalność 
konkurencyjną przyjmuje się wszelką działalność Instruktora wykonywaną pod inną marką niż 
BuggyGym®  obejmującą: 
- opracowanie programów treningu zdrowotnego z wykorzystaniem wózka dziecięcego oraz 
wdrażanie ich do powszechnego stosowania, 
- przeprowadzanie szkoleń a poprzez nie tworzenie wykwalifikowanych kadr szkoleniowych w zakresie 
analogicznym do szkoleń przeprowadzanych przez Stowarzyszenie, 
- prowadzenia zajęć fitness dla mam z wózkiem. 
Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
objętych nin. umową w okresie obowiązywania nin. umowy, a także po jej rozwiązaniu. 
 

§ 12 
Instruktor oświadcza, iż w razie naruszenia postanowień zawartych w §11, zapłaci na rzecz 
Stowarzyszenia karę umowną w wysokości 500 zł. (pięćset złotych) za każdy miesiąc naruszenia  - w 
terminie 14 dni od otrzymania od Stowarzyszenia pisemnego wezwania. Strony postanawiają, że 
Stowarzyszenie ma prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 
 

§ 13 
1. Nin. umowa zostaje zawarta na okres nieoznaczony. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia nin. umowy z zachowaniem 2-tygodniowego 

okresu wypowiedzenia. 
3. Stowarzyszenie może rozwiązać nin. umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących sytuacjach: 
- gdy Instruktor prowadzi działalność w sposób niezgodny w wymaganiami opisanymi w nin. umowie 
bądź w inny sposób rażąco narusza postanowienia nin. umowy, 
- Instruktor nie uiszcza opłat z tytułu nin. umowy we wskazanych terminach. 
 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W kwestiach nieuregulowanych w nin. umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy prawo autorskie. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

….......................................                                                                      …........................................ 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 

Ja, niżej podpisany/a _________________________               , wyrażam zgodę na nieodpłatne 

utrwalenie i wykorzystanie przez stowarzyszenie BuggyGym®, jak też przez wszystkich 

partnerów, sponsorów i współorganizatorów, którzy współpracują z powyższym 

Stowarzyszeniem - mojego wizerunku oraz wizerunku mojego 

dziecka…………………………………., w formie fotografii, wykonywanych w trakcie kursu 

instruktorskiego „BuggyGym® – fitness dla mam z dzieckiem w wózku”. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację 

w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach 

elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam 

się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii 

z moim wizerunkiem.  

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  

 

 

 

 

 

Podpis: ______________________                          Miejscowość i data: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


