
Umowa  o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania 
 
Szkoła Pływania Nazwa imprezy: Kurs pływania na basenie OLIMPIJCZYK 
„Łolk - Sport” mgr Piotr Walke Dzień……………….godzina………… 
44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 86 Termin: 14.09.2020 – 10.06.2021 
tel. 603-127-129  
email: plywaniegliwice@gmail.com     nr konta 38 1140 2004 0000 3802 3276 1748  BRE S.A WBE Łódź 
Szczegółowy harmonogram zajęć podany jest na stronie  www.plywaniegliwice.pl 

 
Dane uczestnika: 

nazwisko: imię: data urodzenia: 
 
 
 
 

 
Adres 
 

miasto: ulica:  

dane 
rodzica/opiekuna 
 

nazwisko: imię: mail: 
 

telefony kontaktowe 
 

   

Informuję, że zapoznałem(am) się z warunkami ogólnymi umowy. Prawdziwość powyższych danych oraz akceptację             
poniższych „Warunków uczestnictwa i płatności” wraz z regulaminem stanowiącym integralną część umowy            
potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka,             
dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z               
dnia 27 kwietnia 2016 r. 
...................................................................... ........................................................  
miejscowość dnia podpis (rodzica – opiekuna)  

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 
● w sytuacji zawieszenia zajęć w związku z zamknięciem Basenu Olimpijczyk (COVID)- zajęcia 

zostaną wsztrzymane do czasu odwieszenia zakazu. W sytuacji niemożliwości odrobienia zajęć 
wpłaty zostaną zwrócone proporcjonalnie do okresu i kwoty wpłaty. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas pobierania nauki tj. rok szkolny 2020/2021. 
2. Szkoła pływania Łolk - Sport zobowiązuje się do prowadzenia zajęć kursowych i zapewnienia wykwalifikowanej kadry                
dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia pływania. 
3. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca. 
4. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne. Odpłatność jest uiszczana w 8 ratach, wg harmonogramu. Przy zapisach do 12                  
września 2020 – 250,00 zł, następnie do każdego 5-tego dnia miesiąca 110zł. począwszy od listopada. 
5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs lub kolejnej raty jest równoznaczne ze skreśleniem z                 
listy uczestnictwa, na warunkach rezygnacji uczestnika. 
6. W przypadku rezygnacji z kursu Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Szkołę. 
7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do 1 godziny przed ich rozpoczęciem, po tym terminie zajęcia                 
przepadają. 
8. Uczestnikom Szkoły pływania „Łolk–SPORT” przysługuje prawo do odrabiania lekcji tylko po wcześniejszym             
uzgodnieniu terminu z Instruktorem i zapisaniu się na listę osób odrabiających, w przeciwnym razie nie ma możliwości                 
uczestniczenia w tego typu zajęciach. 
9. Niewykorzystanie przez Klienta z przyczyn leżących po Jego stronie świadczeń objętych programem kursu nie może  
stanowić podstawy do obniżenia płatności za kurs lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.  
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z Jego winy, oraz              
organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.  
11. Warunkiem udziału w kursie jest podpisanie przez prawnego opiekuna dziecka oświadczenia o braku              
przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie. Uczestnicy kursu powinni posiadać ubezpieczenie NNW.  
12. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych RODO 
13. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
15. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu             
cywilnego. 

mailto:plywaniegliwice@gmail.com
http://www.plywaniegliwice.pl/


Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i              
doskonalenia pływania oraz że jest ubezpieczone od NNW w ramach obowiązkowego ubezpieczenia            
szkolnego (przedszkolnego). 

………………………………………. 
Podpis rodzica 

Szkoła Pływania Łolk- SPORT 


