UMOWA NA NAUKĘ PŁYWANIA
zawarta w dniu ….............................................................., w Katowicach pomiędzy:
JProjekt Szymon Mazur, ul. Odrodzenia 17,
40-622 Katowice NIP: 634-194-66-90,
prowadzącym Klub Prozdrowotny „Aquata” www.aquata.pl tel. 500 522 750, reprezentowanym przez
Agatę Mazur, zwany w dalszej części umowy „Klubem”
a Rodzicami:
Imię i nazwisko Rodzica………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Dziecka………………………………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………….
Szkoła/Przedszkole nr………………………………………………
Dzień/godz zajęć……………………………………………………………....
zwanym/ną w dalszej części umowy „Rodzice”
o następującej treści :
&1
1.Na mocy niniejszej umowy Klub zobowiązuje się zapewnić dzieciom Rodziców zapisanych na kurs, w
roku szkolnym ……………………………………………., udział w kursie nauki pływania w określonych godzinach i
dniach wraz z transportem dzieci ze szkoły na basen .
2.Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs na zasadach określonych w paragrafie 2.
3. Kurs, o który mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje:
a) 45 minut zajęć w wodzie,
b) zajęcia będą odbywały się w grupie 6-8 osób.
c) transport dzieci na basen i z powrotem.
&2
1. Rodzic zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Klubu wynagrodzenia za uczestnictwo dzieci w kursie w
terminach i na zasadach określonych w poniższych punktach niniejszego paragrafu.
2. Opłata za naukę wynosi 150 złotych za dziecko za 4 zajęcia z transportem, płatne z góry do 5tego dnia miesiąca na konto klubu.
3. Jeżeli liczba zajęć jest mniejsza lub większa w miesiącu, opłata zostaje proporcjonalnie zmieniona.
4. W dniach wolnych od pracy kurs nie odbywa się , lub może być przeprowadzony w innym terminie
uzgodnionym przez obydwie strony.
5. W przypadku opuszczenia zajęć, zajęcia przepadają, nie ma możliwości zwrotu zapłaty. Jeżeli rodzic
zgłosi, iż dziecko jest przewlekle chore do dnia 5-tego danego miesiąca, istnieje możliwości pominięcia
zapłaty. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po poprzednim zgłoszeniu nieobecności.
6. Rodzice deklarują uczestnictwo w kursie minimum 6 dzieci, poniżej 6 dzieci zajęcia nie odbywają się.
7. Godziny realizowania zajęć to: ………………………………………………………………………………………………………..
(Proszę wpisać ustalony termin dla dziecka ze szkoły)
8. Opłata za kurs realizowana będzie przelewem na konto klubu:
67 1950 0001 2006 0047 2305 0001
Tytułem: NaukaPływania, ImieNazwiskoDziecka, za miesiąc, nr.
szkoły/przedszkola……………………………………
(Proszę wpisać nazwę, nr szkoły/przedszkola) Kwota: 150zł (4zajęcia) płatne do 05 każdego
miesiąca ( tj. 37,5zł x il. dni, w jaki dziecko uczestniczy w zajęciach) , we wrześniu do 20-stego.

&3
1. Kurs będzie odbywał się na basenie: Hotel Silesian w Katowicach ul. Szybowcowa 1a
2. Klub zobowiązuje się, że każdorazowo w czasie zajęć obecny jest Ratownik WOPR, instruktor pływania.
3. Administratorem danych osobowych jest Klub. Osobą, z którą Rodzic może się skontaktować w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych.. Podanie danych osobowych, których kategorie
zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Bazowej.
Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania i zawarcia umowy . Klub przechowujemy
dane do czasu zakończenia umowy. Rodzic ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
Rodzicowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych. Rodzic ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu
marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem
bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Klub zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
Ponadto Rodzic ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Klub lub osobę trzecią. W razie wniesienia przez Rodzica sprzeciwu, Klub przestanie
przetwarzać dane Partnera w ww. celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych
danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Rodzica, jego
praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
4. Dzieci będą odbierane i przyprowadzane do świetlicy, po upoważnieniu przez opiekuna. 5. Dzieci w
czasie zajęć mogą mieć robione zdjęcia, które klub może umieszczać na swojej stronie oraz na FB. (Jeżeli
nie wyrażają Państwo zgody proszę skreślić ten punkt.).
&4
1. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny ………………………………………………
2. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy będzie
skuteczne jedynie w przypadku kiedy zostanie dokonane w formie pisemnej.
3. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiące dla każdej ze stron.
4. W przepadku nieuiszczenia w terminie zapłaty za kurs ( do 5. każdego miesiąca), dziecko nie pojedzie
na basen.
&5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
&6
W sprawach spornych, powstałych na tle wykonywania niniejszej umowy, właściwy będzie sąd w
Katowicach.
&7
Wszelkie zmiany w niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. &8 Umowę
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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