UMOWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 NA PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PŁYWANIA ANAKONDA

Zawarta w dniu ………………………………..……………..…….. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………..……………………………………………………………….……….…………
Nr PESEL ………………………………….………….., Seria i nr dowodu osobistego ………………………….………….……….……….
Telefon …………………………..……………………, Adres e-mail ......................................................................................
Reprezentujący uczestnika, -ów (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data,-y urodzenia uczestnika, -ów
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwanym w dalszej części Umowy Klientem,
a
Tomaszem Radomińskim, reprezentującym Szkołę Pływania „ANAKONDA”, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
przy ul. Wyszyńskiego 56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Mińsk Mazowiecki pod numerem 10411, NIP 919-146-22-06, REGON 142253656.

§1

1. Przedmiot Umowy.
1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć w grupach szkoleniowych
prowadzonych w ramach nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych
przez Szkołę Pływania „ANAKONDA” na terenie pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 i salce prze ul. Warszawskiej 101.

§2

2. Zasady uczestnictwa w Szkole Pływania „ANAKONDA”.
2.1. Grupy szkoleniowe składają się w zależności od charakteru z 10 lub 15 osób maksymalnie.
2.2. Opłaty za zajęcia pływackie za jedną godzinę zajęć uzależnione są od zadeklarowanej ilości zajęć w
tygodniu i wynosi: 30 PLN przy zajęciach 1 raz w tygodniu i 25 PLN przy zajęciach 2 razy w tygodniu.

2.3. Opłata za zajęcia dla najmłodszych 3-4 lata za 30 minut zajęć wynosi 20 PLN.

2.4. Opłata za zajęcia ogólnorozwojowe za jedną godzinę zajęć wynosi 15 PLN.
2.5. Jednorazowo przy rejestracji na zajęcia uczestnik wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości 30 PLN.
2.6. Opłatę za zajęcia wnosi się za okres rozliczeniowy przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu, a jej
wysokość uzależniona jest od ilości zajęć zadeklarowanych przez Klienta i od ilości dni szkoleniowych w
danym okresie rozliczeniowym.

2.7. W roku szkolnym 2018/2019 wyznacza się 5 okresów rozliczeniowych: IX-X, XI-XII.2018, I-II, III-IV i
V-VI.2019.

2.8. Nieobecność uczestnika na zajęciach wskutek udokumentowanej choroby upoważnia do odrobienia
nieobecności na zajęciach z innymi grupami szkoleniowymi.

2.9. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Szkoły Pływania „ANAKONDA”, zajęcia zostaną
odpracowane w ustalonym nowym terminie lub odliczone przy opłacie za kolejny okres rozliczeniowy.

2.10. Osoby reprezentujące Klienta oświadczają, że zapoznały się i zobowiązały do przestrzegania
Regulaminu Szkoły Pływania „ANAKONDA” znajdującego się na oficjalnej stronnie internetowej
www.anakonda.net.pl

2.11. Harmonogram zajęć ustalany jest na podstawie kalendarza roku szkolnego 2018/2019 ogłoszonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się do wglądu na oficjalnej stronie internetowej
www.anakonda.net.pl

2.12. Osoby reprezentujące Klienta oraz sam Klient zobowiązani są zgłaszać wszelkie okoliczności stanu
zdrowia Klienta, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie
dla zdrowia klienta i innych współuczestników podczas uczestnictwa w zajęciach.

2.13. Osoby reprezentujące Klienta ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody celowo wyrządzone
przez Klienta. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku szkolenia.

2.14. Szkoła Pływania „ANAKONDA” nie odpowiada za kradzieże i zagubione rzeczy Klienta podczas zajęć.

§3

3. Szkoła Pływania „ANAKONDA” zobowiązuje się do:
3.1. Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.
3.2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć.
3.3. Udzielenia 10% przy dwójce dzieci lub 20% zniżki przy trzech i więcej dzieci, gdy z usług Szkoły Pływania
korzysta więcej niż jedno dziecko Klienta.

3.4. Informowania, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o ewentualnych zmianach w terminie
prowadzenia zajęć oraz wszelkich aktualnościach
www.anakonda.net.pl oraz pocztą elektroniczną.

za

pośrednictwem

strony

internetowej

§4

4. Zasady płatności.
4.1. Jednostką rozliczeniową jest ustalony umową okres rozliczeniowy.
4.2. Płatności dokonywane są z góry do 10 dnia każdego okresu rozliczeniowego na podstawie podpisanej
przez Klienta i Szkoły Pływania „ANAKONDA” niniejszej Umowy.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wnoszenie należnej opłaty.
4.4. Płatności można dokonać przelewem na konto Szkoły Pływania „ANAKONDA” 27 1050 1894 1000 0091
3081 7431 lub gotówką przed zajęciami.

§5

5. Czas trwania Umowy.
5.1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 19 czerwca 2019 roku.
5.2. Umowa może zostać wypowiedziana przed każdym kolejnym okresem rozliczeniowym na

piśmie

z tygodniowym wyprzedzeniem.

5.3. W przypadku wymienionym w punkcie 5.2. Szkoła Pływania „ANAKONDA” nie zwraca kosztów
poniesionych za opłacone okresy rozliczeniowe.

§6

6. Dane Klienta.
6.1. Klient jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej Umowie,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy w
szczególności danych teleadresowych.

§7

7. Postanowienia końcowe.
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego.
7.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

7.4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania
wizerunku przez Szkołę Pływania Anakonda (05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56) w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, wizerunku firmy w tym publikacji zdjęć, wyników
i sprawozdań z prowadzonej działalności w prasie, na stronach internetowych i w informatorach
branżowych.

7.5. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkołą Pływania Anakonda (05-300
Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania
niniejszej umowy oraz do ewidencji obecności na zajęciach. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 2016,
poz. 922 z póżn.zm.).

Podpis Klienta/osoby reprezentującej Klienta

Szkoła Pływania „ANAKONDA”

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………

