Umowa o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania
Zawarta w dniu ....................................................... r.
Miedzy: Firmą Szkoła Pływania „Fala” Barbara Krawczak z siedzibą przy ul. Szkolnej 18, 05-119
Józefów, NIP 536-106-88-03 prowadząca naukę pływania pod nazwą Szkoła Pływania ,,FALA”
a Panią̨/Panem: Nazwisko i Imię ....................................................................................................
Adres zamieszkania............................................................................................. Dowód Osobisty.............................................
Pesel.............................................Tel. Kontaktowy ............................................e-mail.............................................
§1
Umowa zostaje zawarta od ……………………… 2019r. do 25 czerwca 2019r.
§2
Szkoła pływania FALA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania
oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia pływania.
§3
1. Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni Aquapark Fala w Stanisławowie 1, przy ul. Koncertowej 4
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej na
stronie internetowej www.uksafala.com.pl (w zakładce szkoła pływania/grafik).
3. 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.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są̨ do przestrzegania regulaminu krytej pływalni w której odbywają się
zajęcia.
5. Szkoła Pływania FALA 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.
6. Szkoła Pływania FALA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne Klientów.
§4
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Płatności za szkolenie dokonuje się za cały miesiąc zajęć z góry, w równych ratach przez cały okres
trwania Umowy.
3. Opłata wnoszona jest do 5-tego każdego miesiąca przelewem lub gotówką(decyduje data przelewu
bankowego).
4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności.
5. Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy
Szkoła Pływania „Fala” Barbara Krawczak
78 1140 2004 0000 3602 7826 1886
6. Tytuł przelewu – karnet miesięczny, nazwisko i imię uczestnika i miesiąc za który dokonywana jest
płatność.
7. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia odsetek w
wysokości ustawowej za każdy dzień.
§5
Cennik zajęć:
Zajęcia trwające 30 minut:
• 1 x w tygodniu: 129 zł miesięcznie
• 2 x w tygodniu: 220 zł miesięcznie
Zajęcia trwające 45 minut:
• 1 x w tygodniu: 149 zł miesięcznie
• 2 x w tygodniu: 255 zł miesięcznie
• 3 x w tygodniu: 384 zł miesięcznie
*Dla młodszego rodzeństwa mamy 15% zniżki!

§6
1. W sezonie 2019/2020 wolne od zajęć są następujące dni:
• 1 i 11 listopada 2019r.
• przerwa świąteczna od 23.12-1.01.2020r.
• 6 stycznia
• przerwa zimowa 10.02-23.02.2020r.
• przerwa Wielkanocna 09-14.04.2020r.
• 1-3 maja 2020r.
• 11-12 czerwca 2020r.
•
2. Uczestnicy zajęć piątkowych w całym sezonie 2019/2020 w ramach abonamentu mają prawo do
dodatkowych 2 zajęć w skali całego okresu trwania Umowy, przy podpisaniu Umowy na 10 miesięcy. Na
dodatkowe 2 zajęcia można przyjść w maju lub czerwcu w dowolnie wybranym dniu po wcześniejszym
ustaleniu z trenerem prowadzącym.
§7
1. Każdy członek szkółki pływackiej FALA może zrezygnować z zajęć z okresem 3- miesięcznego
wypowiedzenia; osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych na rzecz
organizatora zajęć, skrócenie czasu trwania Umowy może wymagać rozliczenia konta i konieczności
opłaty wyrównania za miesiące, w których Umowa obowiązywała.
2. Uczestnik może odrobić 1 tydzień nieobecności w miesiącu. Zajęcia odpracowujemy podczas innych
godzin pracy szkółki po wcześniejszej konsultacji. Nie przewidujemy zwrotu kosztów za nieobecności.
Na odrobienie zajęć Uczestnicy mają 30 dni.
§8
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.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.
Oświadczenie
My niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie, którym powierzono wykonywanie władzy
rodzicielskiej małoletniej / małoletniego
....................................................................................... (Imię i Nazwisko dziecka)
deklarujemy, iż małoletnia / małoletni będzie korzystać z grupowych zajęć nauki pływania,
organizowanych przez Szkołę Pływania FALA reprezentowaną przez Szkoła Pływania „Fala” Barbara
Krawczak, od dnia ………………….. 2019r. do 25 czerwca 2020r.,
(jeden/dwa/ razy w tygodniu), w następujące dni oraz o następujących godzinach:
1. ................................................... o godzinie .........................Grupa ......................
2. ................................................... o godzinie ..........................Grupa ……………
3. ..................................................... o godzinie ........................Grupa …………….
(dzień tygodnia)
(godzina zajęć)
Oświadczam, że ....................................................(Imię i nazwisko dziecka), nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, zawodach pływackich i współzawodnictwie
sportowym.
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
uczestnika zajęć

Data i podpis Organizatora

........................................

.......................................

