UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWANIA
Niniejsza umowa została zawarta w Gryficach w dniu ………………………… pomiędzy firmą:
SWIMKIDS Artur Lech
ul. Sienkiewicza 14
72-300 Gryfice
NIP 857-165-84-58, e-mail; swimkidsgryfice@gmail.com, reprezentowaną przez Artura Lecha zwanym dalej
prowadzącym,
a
imię i nazwisko Uczestnika kursu ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica (Opiekuna prawnego) …….………………………………………………………………..….
adres zamieszkania Rodzica (Opiekuna prawnego) ………………………………………………………………………
telefon kontaktowy Rodzica (Opiekuna prawnego) ………………………………………………………………………
PESEL Rodzica (Opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………
adres mail ………………………………………….……………………………………………..…………….....…........
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1. Zasady ogólne
Prowadzący zapewni Uczestnikowi kursu warunki do nauki pływania poprzez odpowiednio dobrany program
nauczania, wykfalifikowanego instruktora (trenera) oraz udostępni miejsce na pływalni. Prowadzący
zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości zajęć.
Umowa zostaje zawarta do dnia 02 czerwca 2023 roku, z możliwością przedłużenia.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej lub e-mailowej,
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec najbliższego okresu
rozliczeniowego. Nie zwalnia to uczestnika kursu od uiszczenia opłaty za okres wypowiedzenia. Okres
rozliczenia to jeden miesiąc.
2. Typ zajęć i płatność
Zajęcia prowadzone są w grupach 9 osobowych (nie dotyczy osób odrabiających nieobecności).
Proponowane przez Akademię SwimKids zajęcia organizowane są w ramach kursu, który w każdym roku
kalendarzowym składa się z dwóch semestrów.
Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy a w przypadku uczniów również w ferie zimowe i
wakacje. Terminarz zajęć dostępny na stronie www.swimkids.pl/terminarz
Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo w szatni odpowiadają
rodzice (opiekunowie prawni). Uczestników obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.
Zajęcia płatne są z góry:
I SEMESTR GOTÓWKĄ (14x30zł),Razem 420zł
II SEMESTR GOTÓWKĄ (14x30zł),Razem 420zł
Lub w trzech ratach na konto
Semestr I: Wrzesień 150zł, Październik 150zł, Listopad 150zł
Semestr II: Styczeń 150zł, Marzec 150zł, Kwiecień 150zł
Płatności w ratach należy dokonać na następujący nr konta 90 1090 2659 0000 0001 4445 5132 w tytule
przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu, oraz okres którego płatność dotyczy.
3. Postanowienia końcowe
Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i scenek filmowych z udziałem Uczestnika,
realizowanych w ramach zajęć na stronie internetowej Prowadzącego oraz materiałach reklamowopromocyjnych firmy Swimkids W razie braku zgody proszę o przekreślenie niniejszego punktu i jego
zaparafowanie.
….....................................................................................................................
Warunkiem uczestnictwa jest brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki pływania.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku, rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
informujemy, że podane dane osobowe i kontaktowe są administrowane przez Swimkids Artur Lech. Przetwarzamy je w
związku ze świadczeniem usług edukacyjnych jedynie na potrzeby prowadzenia kursów pływania oraz obowiązków
fiskalnych, a także, jeśli została wyrażona zgoda, w celach promocyjnych firmy. Dane nie są udostępniane innym
osobom/firmom. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, żądania od
administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
czytelny podpis

