UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Umowa nr……../ 2019-2020
Usługodawca:
CHE NOVA Ewa Wiktor
ul. Poziomkowa 7
60-185 Skórzewo
NIP 787 188 83 63
Zwany dalej Szkołą Pływania Aqualife
Klient:
Imię i Nazwisko Klienta:………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………...
Seria i nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Kursanta: …………………………………………………………………………………...
Numer Telefonu:………………………………………………………………………………………………..
Adres email:…………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot umowy: Nauka Pływania
Umowa zawarta od 01 Października 2019 roku - 30 Czerwca 2020 roku
1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić klientowi wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz
niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem
2. Zajęcia odbywać się będą na Basenie POSiR Rataje Os. Piastowskie 53 , 61-154 Poznań.
3. Klient oświadcza, że zarówno on, jak i wszelkie osoby znajdujące się pod jego opieką zobowiązują się
do przestrzegania w obiekcie przepisów zarówno powszechnie obowiązujących, jak i regulaminów
wewnętrznych Szkoły Pływania Aqualife.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną
może być niezastosowanie się do obowiązujących w obiekcie przepisów
5. Ceny ustalane są indywidualnie z Klientem ze względu na rodzaj zajęć, godzinę, dzień.
6. Za realizacje przedmiotu umowy, Klient zapłaci Usługodawcy kwotę 28 zł za lekcje zgodą z
wcześniejszym ustaleniem z Usługodawcą w ratach miesięcznych do 5 każdego aktualnego miesiąca
kalendarzowego przelewem na nr konta:17 1050 1852 1000 0097 1813 0868 w tytule proszę
wpisywać Basen Rataje, Nauka pływania, imię i nazwisko kursanta dzień oraz godzinę
7. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie
pisemnej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku zalegania przez Klienta z 1 miesięczną opłatą, co nie zwalnia Klienta z obowiązku
zapłacenia zaległości finansowych w stosunku do Usługodawcy.
9. Jakakolwiek nieobecność Klienta na zajęciach nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku
zwrotu opłaty za nie, a Klienta nie zwalnia z obowiązku wniesienia stosownej opłaty
10. Wszelkie nieobecności na zajęciach można odrobić w terminie ustalonym wcześniej z instruktorem
11. W przypadku spóźniania się z płatnościami za zajęcia przez kursanta nie ma możliwość ich
odrobienia w terminie ustalonym z instruktorem.

12. W przypadku odwołania zajęć przez Usługodawcę Klient zostanie o tym poinformowany
telefonicznie lub mailowo. Niezwłocznie ustalony zostanie również termin w którym odwołane
zajęcia będą mogły się odbyć.
13. Zajęcia grupowe prowadzone są w grupach nie większych niż 9 osób na jednego instruktora i nie
mniejszych niż 5 osób, w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej tej ilości,
Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania grupy
14. Zrozumiałem i akceptuję Regulamin oraz zasady płatności Szkoły Pływania Aqualife.

Oświadczenia:
I. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze
zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu przez Szkołę Pływania Aqualife wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i
sprawozdawczości. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich
danych oraz możliwości ich poprawiania

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *

II. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/MOJEGO WIZERUNKU
Udzielam Szkole Pływania Aqualife nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego
dziecka, uczestniczącego w zajęciach nauki pływania Szkoły Pływania Aqualife w roku szkolnym 2019/2020, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *

….................................................................
Imię i nazwisko (klient)

* podkreślić prawidłowe

…....................................
Usługodawca

