UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU
NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
zawarta w dniu ........................................w Paniówkach pomiędzy:
AKADEMIĄ PŁYWANIA „WODNIK” działającą pod firmą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. Paniówki, ul.
Gliwicka 11b, 44-177 Paniówki, NIP: 9691602550, zwaną dalej Szkołą.
a Panią/Panem:
nazwisko i imię...........................................................................................
adres zamieszkania......................................................................................
dowód osobisty.........................................PESEL.......................................
tel. kontaktowy.........................................mail............................................
zwanym dalej Rodzicem.
§1
1.

W kursach mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, zwane dalej Kursantami, po
oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych i po zaakceptowaniu regulaminu. Osoby
niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Kursach pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych.

2.

Zapisy na kursy indywidualne bądź grupowe odbywają się poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem: 517447814

3.

Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2022/2023, trwający od 01.09. 2022 r. do 30.06.2023 r.

4.

Akademia zobowiązuje sie do prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz zapewnienia
wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
§2

1.

Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni "Wodnik" w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej 11B.

2.

Zajęcia będą odbywały sie według ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie Akademii
Pływania http://akademia-wodnik-paniowki.pl/ oraz Pływalni Wodnik
http://wodnik-paniowki.pl/

3.

Kwalifikacji uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokona kadra nauczająca.

4.

Zajęcia będą odbywały się w grupach do 10 osób i będą obejmowały 45 minut zajęć w wodzie.

5.

Akademia zastrzega sobie prawo w przypadkach losowych czy zdrowotnych do dokonania
zastępstwa instruktora danego kursu.

6.

Brak zajęć w dniach:
•

1 listopada 2022 r. (Wszystkich Świętych)

•

11 listopada 2022 r. (Święto Niepodległości)

•

24 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r. (Święta Bożego Narodzenia)

•

6 stycznia 2023 (Święto Trzech Króli)

•

16 stycznia - 29 stycznia 2023 (ferie zimowe)

•

7 kwietnia - 10 kwietnia 2023 (Wielkanoc)

•

1 maja - 3 maja 2023 (weekend majowy)

•

8 czerwca 2023 (Boże Ciało)
§3

1.
2.

Rodzic zobowiązuje sie do zapłaty na rzecz Akademii opłaty za uczestnictwo Uczestnika w zajęciach
w terminach i na zasadach określonych poniżej.
Opłata dla nowych kursantów za jedne zajęcia wynosi 35 zł od osoby, kolejne dziecko 30 zł.
Cennik dostępny na stronie: www.akademia-wodnik-paniowki.pl

3.

Dotychczasowi kursanci Akademii którzy do 15.6.2022 zadeklarują wolę dalszego uczestnictwa
w zajęciach maja gwarancje niezmienności ceny do końca 2022 r. tj. pierwsza osoba 30 zł,
kolejne dziecko 28 zł.

4.

Opłata za zajęcia realizowana będzie za miesiąc z „góry” do 10 dnia każdego miesiąca w ustalonej
kwocie za ilość zajęć planowanych w programie miesięcznym.

5.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecność na zajęciach.

6.

Nieobecność można odrobić podczas innych godzin pracy Akademii, po wcześniejszej konsultacji z
kadrą nauczającą i pod warunkiem miejsca na torach, nie dłużej jednak niż do końca następnego
miesiąca rozliczeniowego.

7.

Nieobecność wynikająca z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie
z Akademią.

8.

Opłata zawarta w § 3 pkt.2 zawiera bilet wstępu na pływalnię dla uczestnika.

9.

W sytuacjach nie odrobienia zajęć dopuszcza sie wymianę opaski na bilet wstępu na pływalnię,
bilet na siłownię lub bilet na zajęcia Aquafitnesu w danym miesiącu rozliczeniowym.

10. Płatności za kursy można dokonywać w kasie gotówką lub kartą.
§4
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 Uczestnika.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni Wodnik w
Paniówkach.
Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, skradzione, zgubione Uczestnika.
Zabrania się opiekunom prawnym wchodzenia na nieckę basenowa podczas zajęć bez zakupionego
biletu.
Darmowy pasek 10 minut upoważnia do pomocy w przebraniu oraz ubraniu Uczestnika w szatni i
doprowadzenie do zajęć.
Zabrania się wchodzenia Opiekunów na halę basenową w ubraniu.
Na terenie szatni oraz jej komunikacji obowiązuje obuwie zmienne.

§5
1.

2.

Rodzic może zrezygnować z zajęć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie
pisemnej. Rodzic zobowiązany jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych na rzecz Akademii na
bieżąco.
Akademia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej
trwania jeśli Uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub
stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób przebywających na terenie obiektu.
Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Opiekun prawny.

§6
1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
W sprawie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy Zastosowanie maja właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
.
Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w Kursie i podając swoje dane osobowe, a
zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.
Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych kursantów jest: Pływalnia
Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, ul. Gliwicka 11b, 44-177 Paniówki
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na udział w kursach pływania.
W przypadku wyrażenia zgody, mogą być przetwarzane dane osobowe w celach marketingowych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania
obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa
podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych
zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie
wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych
umów np. dostawcy usług IT.
Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres
niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o
zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach
określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są
konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
11. W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie
wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail.

Akademia Pływania
................................
data i podpis

Rodzic/opiekun
............................................
data i podpis

