
      Umowa o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania w roku ...................... 

Zawarta w dniu ………………….. ………. r.  

Pomiędzy:  

Artur Czerwiec VIP Collection Co. Pisary Ul. Spacerowa 51 32-064 Rudawa NIP: 682-146-86-87  
Zwanym dalej Szkołą pływania RAK- swimsport 
    
a Panią/Panem:  
Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………….. 

Dowód Osobisty……………………………………… Pesel………………………….. 

Tel. Kontaktowy …………………………..e-mail……………………………………… 

Zwanym dalej uczestnikiem  

§ 1 

Umowa zostaje zawarta rok szkolny...................../....................... (10 miesięcy szkoleniowych) 

§ 2 

Szkoła  pływania  zobowiązuje  się do prowadzenia  zajęć  z nauki i doskonalenia pływania  i  zapewnienia 
wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz  doskonalenia pływania. 

§  3 

1. Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni  Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie przy ul. 
Kolejowej 15a. 

2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej. 

3. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do grupy  szkoleniowej  dokonuje kadra nauczająca. 

4. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 8-9 osób na torze. 

5. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych 
osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice 
bądź opiekunowie prawni kursanta. 

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni w Zabierzowie. 

7. Szkoła pływania  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej 
realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub 
stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji 
ponosi uczestnik.  

8. Szkoła pływania  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klientów. 

9. Szkoła pływania nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadkow.  

§ 4 

1. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne. 

2. Płatności za szkolenie dokonuje się za blok 4 lub 8 zajec lekcyjnych z góry, które trwają cyklicznie co 
miesiąc, umownie terminem wpłaty jest dzień do 5-tego danego miesiąca. 



3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności. 
4. Zajęcia wypadające w dni  świąteczne będą odrabiane w innym terminie 
5. Miesiąc w którym wypadają ferie płatny jest normalnie. Zajęcia będą sie odbywały według innego 

harmonogramu w czasie godzin porannych lub popołudniowych  
6. Wysokość opłat podana jest do wiadomości publicznej, zawsze przed rozpoczęciem pierwszego 

miesiąca zajęć. 
7. Dopuszcza się zniżki dla rodzeństwa oraz akcje rabatowe i promocyjne. Informacje dotyczące zniżek 

oraz akcji promocyjnych organizator przedstawi do wiadomości zainteresowanych. 
8. Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy. 
9. Pierwsza opłata za miesiąc wrzesień pobierana jest podwójnie i zaliczana będzie na poczet ostatniego 

miesiąca szkoleniowego. 
10. W przypadku  naruszenia terminu płatności Uczestnik  kursu zobowiązany jest  do 

uiszczenia odsetek w wysokości  ustawowej  za każdy dzień. 

         § 5 

1. Każdy członek szkoly pływania może zrezygnować z zajęć z okresem miesięcznego wypowiedzenia; 
osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych na prośbę organizatora zajęć.  

2. Nieobecności można odrobić podczas innych godzin pracy szkoły pływania  po wcześniejszej 
konsultacji i pod warunkiem miejsca na torach. 

3. Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie 
z organizatorem. 

4. Każda zmiana grupy lub ilości zajęć w czasie roku szkoleniowego wiąże się z opłatą  umowną w 
wysokości 100PLN. 

§ 6 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.  

          § 7 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy  zastosowanie mają właściwe 
przepisy  kodeksu  cywilnego. 

Oświadczenie.  
My niżej podpisani, jako rodzice /osoby, którym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej  małoletniej /1

małoletniego .........................................................deklarujemy, iż małoletnia / małoletni  będzie korzystać z 
grupowych zajęć nauki pływania, organizowanych przez Szkołę Pływania,w roku szkolnym........../............ 

Oświadczam, że dziecko  …………………………………………………………………….. ,nie 
ma  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestnictwa  w  zajęciach  nauki  i  doskonalenia 
pływania, zawodach pływackich i współzawodnictwie sportowym.  
Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych szkoły pływania  
oraz danych osobowych. 

                                                                               

Podpis Organizatora                                                        Data/ Podpis  Rodzica/Opiekuna      
                                                                                                  uczestnika zajęć  

  niepotrzebne skreślić1




