UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta dnia …………………………………….. w Chorzowie pomiędzy:
3.
……………………………………………………………………………………………….....
(Usługobiorcą: Imię i nazwisko rodzica)
………………………………………………………………………………………………..…
(adres)
…………………………………………………………………………………………………..
(PESEL)

Brak wpłaty za zajęcia w terminie uprawnia
usługodawcę do niedopuszczenia podopiecznego do
zajęć do czasu jej uregulowania.

§ 4. Odwołanie zajęć
1.

Usługodawca ma prawo do odwołania zajęć z
przyczyn niezależnych od niego (brak wody,
awaria ogrzewania itp.) bez możliwości
odrobienia odwołanych zajęć.

2.

Usługobiorca ma prawo do odwołania
uczestnictwa podopiecznego w zajęciach bez
możliwości odrobienia odwołanych zajęć.

……………………………………………………………………………………………….....
(telefon)
……………………………………………………………………................................
(imię i nazwisko dziecka)
(data urodzenia)

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie
(Usługodawcą)
ul. Ryszki 55, 41-500 Chorzów
NIP: 627-10-58-687
tel. 32 241 99 10
e-mail: sp5@sp5.chorzow.pl

§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz jego podopiecznego
w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć nauki pływania.

§ 5. Oświadczenie o stanie zdrowia podopiecznego
1.

Niniejszą umową Usługobiorca poświadcza, że
zdrowie
podopiecznego
umożliwia
mu
uczestnictwo
w
zajęciach
sportowych
proponowanych przez Usługodawcę.

§ 6. Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na czas odbywania się
zajęć w podanych cyklach:

§ 2. Zasady wykonywania umowy

03.10.2022 – 31.12.2022

1.

02.01.2023 – 31.03.2023

Podopieczny uczestniczy w zajęciach pod nadzorem
wykfalifikowanego trenera, instruktora, nauczyciela
wychowania fizycznego.

2.

Zajęcia odbywają się w zależności od wybranej opcji
raz lub dwa razy w tygodniu o ustalonej godzinie z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
okresów, w których nie pracują szkoły.

3.

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15
osobowych i trwają 45 minut.

03.04.2023 – 23.06.2023
2.

Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę (w
przypadku podpisania umowy na więcej niż
jeden cykl kursu) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia tj. najpóźniej na 2 tygodnie
przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

3.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę w
trybie
natychmiastowym
w
przypadku
nieuregulowania należności lub naruszenia
zasad umowy.

4.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę w
trybie
natychmiastowym
z
przyczyn
niezależnych od niego.

§ 3. Zasady płatności
1.

Opłata za uczestnictwo w jednym cyklu kursu
nauki/doskonalenia pływania wynosi:

280 zł – zajęcia 1 x w tygodniu
400 zł – zajęcia 2 x w tygodniu
Zniżka dla dzieci pracowników szkoły – zaznaczyć
2.

Opłaty pobierane są w następnym miesiącu za jeden
cykl kursu. Płatność będzie regulowana przelewem
w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Tytuł
płatności: Imię i nazwisko podopiecznego, nauka
pływania, nr cyklu.
Nr rachunku: 92 1050 1242 1000 0023 2288 4269
Bank Śląski8 O/Chorzów

§ 7. Postanowienia dodatkowe
1.

2.

3.

Spory mogące wynikać w związku z realizacją
umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu
powszechnego
właściwego
dla
Usługodawcy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

§ 8. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej
RODO) informuję Panią/Pana, że:


administratorem podanych danych jest Szkoła
Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im.
Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Chorzowie przy
ul. Ryszki 55, 41-500 Chorzów



z naszym inspektorem ochrony danych można
skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl



celem przetwarzania danych jest obsługa zawieranej
umowy a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust 1 lit. b) RODO;



podanie danych jest wymogiem prawnym i jest
obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości zawarcia umowy;



podane dane będą przechowywane przez 5 lat;



dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż
uprawnione na mocy przepisów prawa;



przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do
danych oraz do ich sprostowania;



może Pani/Pan wnieść skargę do organu
nadzorczego jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub
RODO.

………………………………………………………………………………………..
Podpis Usługobiorcy

…………………………………………………………………………………………………..
Podpis Usługodawcy

