Umowa
zawarta w dniu ………………..…………pomiędzy:
„MULTISPORT” Thomas Tomasz Sztejnwald Sp. Jawna ul. Pszczyńska 237 44-100 Gliwice, a

……………………....................................……………………………………………………......................…
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
……………………............ ….………………………………………………………………......................…
Imię i nazwisko dziecka (jeśli dotyczy)
.....................................................…………………………….…………………………………......................…
Data urodzenia
Telefon kontaktowy do opiekuna (obowiązkowo)
………………….......................................................................................................................................................
Adres e-mail
WARUNKI UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć sportowych szkolenia tenisowego. Umowa została zawarta na
czas określony tj. 14.09.2020-26.06.2021r.
2. Zajęcia odbywają się w hali sportowej przy ulicy Gagarina 2 w Zabrzu według ustalonego harmonogramu.
Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do umowy. Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych
okolicznościach możliwość zmiany terminu realizacji zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą
pobierającą lekcje. Czas trwania zajęć wynosi 1h
3. Opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń i
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
4. Za indywidualne ubezpieczenie uczestnika zajęć NW oraz ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia jak i po
zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
5. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia (w formie foto/ wideo/ audio) na
potrzeby bieżącej działalności firmy.
6. Zajęcia będą się odbywać w ………………………………………(dzień tygodnia) w godz. od
……………….. do ……………………….
7. Wysokość opłaty nie ulega zmianie w całym roku szkolnym, jednakże Organizator zajęć zastrzega sobie
prawo do rozwiązania grupy do 30.10.2020 r. w przypadku nieuzbierania odpowiedniej ilości osób lub
ponownej kalkulacji kosztów grupy wg jej liczebności za zgodą jej uczestników.
8. Opłata za zajęcia jest stała i uśredniona przez cały okres trwania umowy (10 miesięcy). Kwota za
zajęcia rozbita jest na 10 równych rat.
9. Zniżki: składka miesięczna ulega obniżeniu o 5 zł dla dzieci, których inna osoba z rodziny (brat lub siostra)
opłaca zajęcia szkoleniowe w naszym podmiocie w danym roku szkoleniowym. W takim przypadku składka
jest obniżona o 5 zł dla każdej osoby indywidualnie.
10. Jeśli dziecko nie było obecne na zajęciach, opiekun nie może żądać zmniejszenia opłaty, bądź jej
częściowego zwrotu. W wyjątkowych okolicznościach (wyłącznie dla grup jedno i dwu osobowych) istnieje
możliwość odwołania zająć z min. 24h wyprzedzeniem i indywidualnego ustalenia ich odrobienia, ale
sytuacja taka nie może mieć miejsca więcej niż trzy razy w ciągu roku szkolnego. W takiej sytuacji trener
proponuje najbliższy możliwy termin na odrobienie zajęć.
11. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzących, zostaną odrobione w terminie ustalonym z osobami
szkolonymi lub nastąpi zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia.

12. Opłata miesięczna za 35h treningowych wynosi: ………………… PLN i jest płatna z góry do 10-go
każdego miesiąca (z wyjątkiem września, gdzie opłata wnoszona jest do 25) na rachunek bankowy:
Thomas S.J. Tomasz Sztejnwald
Bank PKO BP 30 1020 2401 0000 0402 0560 4873
lub gotówką w kasie klubu.
Składka miesięczna wniesiona po 10-tym dniu danego miesiąca jest podwyższana o 20 złotych tytułem
kosztów upominawczych. Osoby zalegające z opłatami dłużej niż dwa tygodnie bez indywidualnego
uzgodnienia z prowadzącym będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż do
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
13. Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe po podpisaniu z nami umowy znajdą się w naszej
bazie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Podane przez Panią/Pana dane
osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczenie usług związanych z organizacją szkoleń i
imprez dla dzieci. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Pani/Pana dane możemy udostępniać podmiotom, z którymi współpracujemy: firmie
księgowej, firmie windykacyjnej, firmie kurierskiej, jeśli nastąpi taka konieczność. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do złożenia oferty i
zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową złożenia oferty i zawarcia
umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych. Dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na
otrzymywanie e-mail oraz sms, Państwa dane będą przetrzymywane od dnia zawarcia umowy, aż do
momentu wycofania przez Państwa zgody.
DATA

PODPIS

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailowa na adres recepcja@multisportzabrze.pl
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

…………………………………
Data i podpis organizatora
Załącznik nr 1 – Harmonogram:

…………………………………....
Podpis uczestnika/opiekuna

