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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

                                          

 

 

DANE UCZESTNIKA KURSU 

 

…………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika                   data urodzenia                          PESEL 

 

 

 

DANE RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA)*/ UCZESTNIKA KURSU 

 

………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………… 

numer telefonu                         adres e-mail 

 
Informuję, że zapoznałem(łam) się z warunkami umowy. Prawdziwość powyższych danych oraz akceptację 

poniższych „warunków uczestnictwa i płatności” potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam również 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka), dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833). 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez SWIMTEAM Piotr Konarzewski fotografii jak i nagrań wideo z 

wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie trwania zajęć, które obejmują niniejszą umowę w celach 

reklamowych informacyjnych i marketingowych. 

 

………………………………………………………………………………… 

Miejscowość dnia                                         podpis uczestnika(rodzica/opiekuna*)  

                                          
                                                                                
*dotyczy tylko dzieci i niepełnoletnich 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 

 
 

Przed rozpoczęciem udziału w kursie uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami 

uczestnictwa.  

1.Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczeniu usługi” stanowi umowę pomiędzy firmą 

SWIMTEAM Piotr Konarzewski, a uczestnikiem (rodzicem lub prawnym opiekunem 

uczestnika) kursu. Umowa obowiązuje od momentu podpisania jej przez obie strony i traci 

ważność wraz z zakończeniem ostatnich zajęć zawartych w pakiecie, qpo złożeniu rezygnacji 

przez zgłaszającego lub po upłynięciu 12 miesięcy od daty pierwszych zajęć. 

2.Przedmiotem umowy jest pakiet ........ lekcji indywidualnych. Opłata za kurs jest zależna od 

ilości zajęć zawartych w pakiecie, według cennika udostępnionego do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej www.swimteam.pl. Opłatę za pakiet lekcji pływania należy dokonać z 

góry do 7 dnia od daty pierwszych zajęć przelewem na numer konta podany w nagłówku 

niniejszej umowy i na stronie internetowej www.swimteam.pl (za dzień wpłaty uznaje się dzień 

wpływu środków na rachunek). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika 

kursu. 

3.W przypadku nie dokonania opłaty w terminie określonym w umowie, będą naliczane 

odsetki. 

4.Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs nauki pływania jest 

równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestnictwa z winy uczestnika (rodzica/opiekuna). 

5.Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia 

złożonego przez Klienta. 

6. W przypadku prawidłowego złożenia wypowiedzenia przez zgłaszającego lub pełnoletniego 

uczestnika, przedpłacone środki nie wykorzystane przez uczestnika będą zwrócone do 30 dni 

od dnia przyjęcia rezygnacji. 

7.Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek instruktora, 

ratownika i przestrzegania regulaminu pływalni. 

8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z 

Jego winy, a organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek 

zguby, zniszczenia lub kradzieży.  

9.Warunkiem uczestnictwa jest  brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w  zajęciach 

nauki doskonalenia pływania jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia  od NNW .  

10.Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane zgodnie z 

przepisami kodeksu handlowego, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny.  

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia (lub mojego dziecka) pozwala na udział w zajęciach 

nauki pływania, oraz że moje dziecko jest ubezpieczone od NNW w ramach  ubezpieczenia 

(szkolnego - przedszkolnego). 

 

…………………………………                                                    …..................... 

miejscowość,  dnia                                                                               podpis  

 

 

Potwierdzenie SWIMTEAM Piotr Konarzewski ......................................... 

 


