Data ……………………….

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
nauka i doskonalenie pływania
Pomiędzy:
IMIĘ I NAZWISKO:(dane rodzica, opiekuna prawnego)……………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA ...........................................................................................................
TELEFON:………………………………… E-MAIL:………………………………………………….
Dane uczestnika kursu
IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………
nazywanym w dalszej części Kursantem a
Klubem Sportowym Beskid Team
Ul. Dąbrowskiego 15 32-600 Oświęcim
zwanym dalej Organizatorem
§1
Umowa zostaje zawarta na okres trwający od 01.09.2020 do 27.06.2021r.
§2
1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz zapewnienia
wykwalifikowanej kadry instruktorów, trenerów pływania.
2. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania trwają 45 minut jeden raz w tygodniu, w dniu oraz godzinie
uzgodnionej z organizatorem.
3. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Krytego Pływalni MOSiR w Oświęcimiu.
§3
Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
Opłata miesięczna za zajęcia w roku 2020/2021 r. wynosi:120 złotych
W cenę kursu wliczona jest opłata za korzystanie z pływalni. (70 minut)
Kursant dokonuje płatności nie później niż do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy:
76 1240 4852 1111 0010 7484 9966 tytułem: nauka pływania imię i nazwisko kursanta.
5. Nieobecność kursanta na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zajęcia.
6. W przypadku opóźnienia w płatności Kursant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora odsetek
za opóźnienie w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
1.
2.
3.
4.

§4
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach z nauki i
doskonalenia pływania jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia od NNW.
2. Kursant wchodzi do wody i wychodzi natychmiast na znak Organizatora
3. Za bezpieczeństwo na hali basenowej podczas zajęć odpowiada Organizator, za bezpieczeństwo w szatniach
odpowiada Kursant.
4. Organizator podczas zajęć udostępnia akcesoria pomocnicze do nauki i doskonalenia pływania takie jak:
makarony, deski, płetwy, łapki, pasy wypornościowe, maty.
5. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez informowania i zgody instruktora.
6. Kursant ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy
7. Organizator może usunąć z listy uczestników kursanta który nie przestrzega regulaminu pływalni oraz nie
wykonuje poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
§5
1. Organizator z przyczyn niezależnych od siebie może odwołać zajęcia.
2. Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego terminu.
Oświadczenia:
1. Oświadczam że zapoznałem(łam) się z warunkami umowy. Prawdziwość powyższych danych oraz akceptację
warunków uczestnictwa i płatności potwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenia
pływania.
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych wykonanych na zajęciach na stronie
www.ksbeskidteam.pl zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,z późn. zm.) 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia r.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia r. informuję iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Klub Sportowy Beskid Team
ul Dąbrowskiego 15 32-600 Oświęcim email: zapisy@ksbeskidteam.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie
umowy
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna

……………………………………
Podpis organizatora

