
UMOWA/ ZGŁOSZENIE

Zawarta w dniu ….................................... (data pierwszych zajęć) pomiędzy: PPHU Grupa Sport 
Tomasz Kowalski reprezentowaną przez Tomasza Kowalskiego, zwaną dalej Szkołą Pływania 
Maluchy Pływają, a:

Rodzicem/Opiekunem*..........................................................................................................

zamieszkałym ….....................................................................................................................

telefon ................................................................................................................ 
zwanym dalej Opiekunem.

I
      1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja przez Szkołę Pływania Maluchy Pływają    
zajęć nauki i doskonalenia pływania, dla dziecka :

….....................................................................................................................
2. Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania Maluchy Pływają odbywać się będą na 

basenach Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, ul. Moniuszki 25 w Elblągu.

3. Organizowane przez Szkołę Pływania Maluchy Pływają zajęcia odbywają się w 
wyznaczonym terminie i trwają 45 minut- 30min nauki/doskonalenia pływania + 15min 
zabawy/czasu wolnego.

4. Szkoła Pływania Maluchy Pływają zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad dzieckiem w 
czasie trwania zajęć.  
                                                                  II
1. Wysokość opłaty za jedne zajęcia wynosi 28 zł. 

2. Obowiązuje płatność miesięczna za dany miesiąc z góry. ( 28zł x ilość lekcji w danym 
miesiącu). Ilość lekcji w danym miesiącu określona jest w harmonogramie zajęć.

3. Opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca
 („z góry”). Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, gdzie opłata powinna być wniesiona do 30 
września.

4. Opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłat na poniżej wskazany rachunek bankowy:

PPHU Grupa Sport Tomasz Kowalski
ul. Kłoczowskiego 31/3
82-300 Elbląg
Nr.konta: ING  96 1050 1764 1000 0090 4096 5486  
z  podaniem w tytule: imienia i nazwiska dziecka oraz dnia/godziny zajęć.



5. Nieobecność dziecka zgłoszona sms pod nr 512-188-804  najpóźniej 3 godz przed 
zajęciami jest możliwa do odrobienia w innym terminie. Nie ma możliwości zwrotu , 
odliczenia, przeniesienia wpłaty na kolejne zajęcia. 

6. Niezgłoszona nieobecność dziecka nie stanowi podstawy do odrabiania zajęć,zwrotu, 
odliczenia lub przeniesienia wpłaty na kolejne zajęcia.

7. Brak opłat skutkował będzie brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach. Za 
zwłokę w płatnościach naliczane zostaną ustawowo określone odsetki.

8. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z powodu choroby/nieobecności instruktora , 
zostaną one odrobione w innym terminie.

9. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w nagłych przypadkach losowych np. 
awaria, brak wody, prądu, zanieczyszczenie niecki basenowej itp. 

10. Wszystkie informacje o zajęciach ( zmiany godzin, terminów, odwołane zajęcia itp.) 
publikowane są na bieżąco na naszym profilu na facebooku.

11. Dane do wystawienia faktury (dla osób chętnych): 
Imię i nazwisko.....................................................................................
Adres …................................................................................................

III
Oświadczam, że …........................................................................... (imię dziecka), którego jestem

rodzicem/opiekunem*, jest zdrowy/a i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach w
wodzie.

IV
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od …................................................ (data

pierwszych zajęć) do 31.05.2020r i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w 
którym upływa okres wypowiedzenia.

2. Ostatecznym terminem rozliczenia wszelkich zobowiązań wynikających  z niniejszej 
umowy jest ostatni dzień jej obowiązywania, tj. 31.05.2020r.

V
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.
3. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się z treścią umowy, rozumieją i akceptują jej 

postanowienia oraz, że otrzymały po jednym jej egzemplarzu.

….................................................... ….................................................
         (data,podpis-Opiekun)         (data, podpis- Szkoła Pływania 

         Maluchy Pływają  )
 


