
UMOWA

Zawarta w dniu …………………………………..2023 r. w Poznaniu pomiędzy

Aleksandra Sroka TrenerPływania.Com Poznań 61-002 ul. Zawady 12/96

zwaną/-ym dalej w umowie „Organizatorem Zajęć” a

Panią/-em:

Imię i nazwisko rodzica; ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny………………………………………………………………….

Numer dowodu osobistego;………………………………………………………

Adres korespodencyjny;…………………………………………………………….

zwaną/-ym dalej w umowie „Uczestnikiem” zawarta została umowa o następującej treści:

§1

W ramach umowy Organizator Zajęć zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi możliwości uczestnictwa w zajęciach

rekreacyjnych organizowanych przez Organizatora Zajęć na basenie Fabryki Formy przy ul. Pleszewska 1, basenie Rataje przy

ul. Os. Piastowskie 55, Poznań, basenie Batorego Atlantis przy ul. Osiedle Stefana Batorego 101, basenie Winogrady os.

Zwycięstwa

1. Kurs ferie zimowe będzie się odbywać w okresie od dnia 10.01.2023r. do dnia 12.02.2023r.

2. Dzień i godzina zajęć ustalana indywidulanie.

§2

Koszt pojedynczej lekcji (45min) dla ………………………… (ilość osób) osób określa się na kwotę

………………..………...  zł.

Ilość zajęć w semestrze  ……………………….…………..……………….. Koszt semestru

……………….……….……….………………….………zł.

W koszt wliczona jest cena wejścia na basen oraz rezerwacja toru. Rezerwacja toru stanowi 50 % kosztów lekcji.

W przypadku odbycia większej ilości zajeć, niż jest to zapisane w umowie, klient zoobowiązany jest do uregulowania za nie

wg. stawki określonej w umowie do dwóch tygodni po zakończeniu kursu.

§3

Uczestnik zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty określonej w umowie.

Całość należy uiścić do 1.02.2023 r.

Na numer konta;

MBANK 19 1140 2004 0000 3402 7712 2520

W tytule przelewu  „IMIĘ I NAZWISKO‘‘

Zapłacono

gotówką………………………………...….Dnia………………………………………Podpis…………………………………
…….…

§4

1. Uczestnik zobowiązany jest:

- dostarczyć Organizatorowi Zajęć do pierwszego terminu zajęć stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa przez Uczestnika w zajęciach,

- przestrzegać regulaminu basenu w którym odbywają się zajęcia.

- dołożyć wszelkich starań by ww. regulamin i polecenia przestrzegał również Uczestnik.



2. Niedostarczenie ww. zaświadczenia do pierwszego terminu będzie równoznaczne z godzeniem się przez Rodzica na

uczestniczenie przez Uczestnika w zajęciach bez informacji o ewentualnych medycznych przeciwwskazaniach do tego i

związanym z tym ryzyku. Pomimo braku zaświadczenia Organizator Zajęć dopuści Uczestnika do zajęć, przy czym w takim

przypadku Uczestnik ponosi pełne ryzyko ewentualnych następstw faktycznie istniejących, a nie stwierdzonych

zaświadczeniem, przeciwwskazań medycznych.

§5

1. W przypadku odwoływania lekcji należy to zrobić 24 h przed rozpoczęciem, w przeciwnym razie lekcja zostaje
potraktowana jako odbyta.
2. W semestrze można odrobić jeden trening.
3. Nieobecność Uczestnika w części zajęć nie powoduje powstania roszczenia o odpowiednie obniżenie ceny przez
Uczestnika z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§6

1. Stronom umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania jedynie z powodu przewlekłej choroby uczestnika zajęć,

potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, o której zaistnieniu Uczestnika powziął wiedzę po zawarciu niniejszej

umowy, a która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich

znaczącej większości.

2. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonają jej rozliczenia, według zasad podanych niżej:

● Uczestnik zobowiązany jest zapłacić za poszczególne zajęcia, w których zgodnie z umową do dnia jej rozwiązania
Uczestnik brał (lub mógł wziąć) udział, a ponadto za zajęcia w których Uczestnik miał uczestniczyć, lecz z uwagi na
zaistnienie ważnych przyczyn będących powodem rozwiązania niniejszej umowy nie uczestniczył, do czasu dostarczenia
Organizatorowi Zajęć przez Uczestnika stosownego potwierdzenia zaistnienia tych ważnych przyczyn, w szczególności ww.
zaświadczenia lekarskiego.
● Cenę pojedynczych zajęć ustala się zgodnie z §2 umowy,
● W razie gdy po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że Uczestnik uiścił kwotę wyższą niż wynik
wyliczenia, kwota nadpłacona zostanie mu zwrócona przez Organizatora Zajęć w terminie dwóch tygodni od rozwiązania
umowy. W sytuacji, jeżeli po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że Rodzic zapłacił kwotą niższą niż wynika z
wyliczenia, zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od dnia rozwiązania umowy wyrównać zaległość.
● W przypadku nie podjęcia zajęć i rozwiązania niniejszej umowy w terminie 1 miesiąca od jej zawarcia ale jeszcze
przed rozpoczęciem cyklu zajęć, Uczestnik otrzymuje zwrot pierwszej raty pomniejszony o 50 zł tytułem kosztów czynności
związanych z rozwiązaniem niniejszej umowy, w szczególności ustaleniem postaw do rozwiązania umowy (ustaleniem czy
choroba podana w zaświadczeniu jest przewlekła oraz czy uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo) oraz
sporządzeniem dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy.

§7

Uczestnik oświadcza, że w godzinach zajęć, a także bezpośrednio przed i po ich zakończeniu, będzie możliwość
niezwłocznego skontaktowania się z nim pod ww. kontaktowym numerem telefonu.

§8

Organizator Zajęć informuje, że potrzebę uzyskania faktury należy zgłaszać w terminie do 7 dni od dokonania płatności na

podstawie potwierdzenia zapłaty.

§9

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego.

§10

Organizator zajęć ma prawo do przerwania kursu z powodów organizacyjnych lub braku dostępności basenu.

W takiej sytuacji organizator zajęć zwraca uczestnikowi pieniądze za niewykorzystane godziny zajęć na konto bankowe.

§11

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Telefon  61 307 20 19

adres e-mail: kontakt@trenerplywania.com

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów szkoły pływania TrenerPływania.Com oraz na przetwarzanie w celach

marketingowych danych zawartych w informacji o uczniu (podstawa – ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.



………………………………… ..................................

TrenerPływania.Com                                                                                                  Klient

(przedstawiciel ustawowy, opiekun)


