
UMOWA

Dotycząca nauki i doskonalenia pływania w Akademii pływania – „RYBKA” pomiędzy: 

Rodzicem (opiekunem prawnym)  zwanym w dalszej części „ KLIENTEM”

a Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30
zwanym w dalszej części umowy „ORGANIZATOREM”. 

§ 1
Umowa -  zawarta jest na okres od dnia zawarcia do 22 czerwca 2023.r. 

§ 2    
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Organizatora w zakresie

prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w  Akademii pływania – „RYBKA” na obiekcie 
POSiR - Kryta Pływalnia w Przemyślu przy ul. 22  Stycznia 8.

2. Integralną część Umowy stanowią -  Regulamin Akademii pływania – „Rybka” zał. Nr 1,  Regulamin 
Pływalni zał. Nr 2, Oświadczenie o ryzyku związanym z udziałem w zajęciach zał. Nr 3,  Polityka 
Prywatności RODO Organizatora zał. Nr 4.

3.
                                                                   § 3

Klient zapisując Uczestnika zajęć wybiera dzień, godzinę i grupę do której przypisany jest instruktor 
prowadzący zajęcia.

§ 4
Warunki Uczestnictwa w zajęciach:

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących
     u Organizatora w tym Regulaminu Akademii pływania – „Rybka” oraz Regulaminu Pływalni,  
     przepisów   p.poż i BHP. Zapoznanie się z nimi i akceptację postanowień - poświadcza akceptując 
dokumenty na platformie ActiveNow.
   
2. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu 

opłaty uiszczonej przez Klienta za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy – w sytuacji gdy 
Uczestnik; 
1) narusza postanowienia niniejszej umowy, 
2) narusza ustalony porządek zajęć, 
3) zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom korzystanie ze świadczeń
- i pomimo pisemnego wezwania wystosowanego do Prawnego opiekuna Uczestnika o zaprzestanie 
naruszeń - okazało się ono bezskuteczne. 

3. Za każdą wyrządzoną przez Uczestnika szkodę lub do której wyrządzenia się Uczestnik przyczynił -  
odpowiedzialność finansową ponosi Klient.

4. Organizator nie uiszczonych opłat za zajęcia nie wykorzystane z powodów leżących po stronie 
Klienta lub Uczestnika.

§ 5
Organizator nie odpowiada za należące do Klienta (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub 
skradzione podczas trwania zajęć.

§ 6
Wpłaty:

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za usługę zgodnie z cennikiem:
Grupa początkująca - 25,00 PLN /za lekcję,
Grupa średnio zaawansowana - 25,00 PLN /za lekcję, 
Grupa zaawansowana - 25,00 PLN /za lekcję,
Masters - 30,00 PLN /za lekcję,
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Sekcja pływacka – 100,00 PLN / za miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez 
trenera / instruktora, udział w zajęciach minimum 3 razy w tygodniu.
płatne miesięcznie ( iloczyn liczby godzin w danym miesiącu i ceny za 1 godzinę jak w ust.1 ) 
zgodnie z harmonogramem  zajęć widocznym na platformie ActiveNow, do 5-go dnia każdego 
miesiąca – z góry. Po dokonaniu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na konto klienta widoczne na 
platformie.

2. W przypadku gdy Klientowi potrzebna jest faktura należy podać dane do faktury w formularzu 
zapisów. 

3. Opłaty z tytułu niniejszej umowy Klient może wpłacić w kasie Organizatora – Kryta Pływalnia, ul. 22
Stycznia 8, 
w Przemyślu ( kartą lub gotówką )

4. Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje skreśleniem z zajęć.

§ 7
1. Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo do opuszczenia zaplanowanych zajęć raz w miesiącu – 1 

godzina – z możliwością odrobienia ich na innych zajęciach organizowanych przez – Organizatora w 
ciągu 30 dni od nieobecności. Po tym terminie opłata za opuszczone zajęcia i prawo ich odrobienia 
przepada. 

2. Klient samodzielnie na platformie wybiera termin odrabianych zajęć  w ramach wolnych miejsc na 
wybranych  zajęciach, najpóźniej 48h przed terminem rozpoczęcia odrabianymi zajęciami.

3. Do odrabianych zajęć instruktor przydzielany jest losowo.
                                                                        
                                                                        § 8

Rezygnacja z zajęć Akademii pływania – „Rybka”  
1. Klient składa rezygnację z udziału Uczestnika w zajęciach na adres rybka@posir.pl lub sms 607 876 

715
2. Rezygnacja z zajęć – rozwiązanie niniejszej umowy jest skuteczne od 1-go dnia następnego 

miesiąca po złożeniu rezygnacji.

§ 9
  

1. W przypadku przerwania zajęć z przyczyn leżących po stronie Klienta lub w przypadku rozwiązania 
umowy z winy Klienta lub Uczestnika ( nie przestrzegania postanowień umowy i regulaminu ) - 
opłata za miesiąc w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy / rozwiązanie, nie jest zwracany.

§ 10
Klient akceptując umowę tym samym potwierdza i oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywat-
ności RODO Organizatora. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Organizatora zawarta jest w
zał. Nr 4 do niniejszej Umowy oraz na stronie posir.pl

§ 11
Przedstawiciel Akademii pływania – „Rybka”

Upoważnionym przedstawicielem w sprawie wykonywania niniejszej umowy ze strony Organizatora jest: 
Alicja Handzel, kontakt tel. 607 876 715 lub rybka@posir.pl.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Właściwym do rozpoznania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 14
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Umowę uważa się podpisaną po jej akceptacji na platformie ActiveNow.

Załączniki:
1. Regulamin Akademii pływania – „Rybka”
2. Regulamin Pływalni
3. Oświadczenie o ryzyku związanym z udziałem w zajęciach
4. Klauzura informacyjna RODO
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