
SZKOŁA PŁYWANIA „DELFIN”

 

Umowa na świadczenie usługi 

nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym 2022/2023  

Zawarta w dniu ………………………………..……………..…….. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 


Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………..……………………………………………


Nr PESEL ……………………………., Seria i nr dowodu osobistego ……………..……………………


Telefon ………………………… Adres e-mail ...................................................................................... 

Reprezentujący uczestnika, -ów (imię i nazwisko, data urodzenia):  

1)…………………………………………………………………………………………………………..…… 

2)……………………………………………………………………………………………………..………… 

3)……………………………………………………………………………………………………….….……


zwanym w dalszej części umowy Klientem,  
a  

Mariuszem Piórkowskim, reprezentującym Szkołę Pływania „DELFIN” („Combat-Club” Mariusz 
Piórkowski), z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Cichej 2/100, wpisaną do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, NIP: 8291481680, telefon: 
530777537, mail: piorkowskimariusz@gmail.com, nr konta bankowego: 20 1140 2004 0000 3502 7401 
6028, strona internetowa: www.delfin-club.pl  

§1  

1. Przedmiot Umowy 

a) Przedmiotem Umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć nauki i doskonalenia 
pływania w grupach szkoleniowych prowadzonych przez Szkołę Pływania „Delfin” na terenie pływalni 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56.  

§2 

 
2. Zasady uczestnictwa w Szkole Pływania „DELFIN” 

a) Cena zajęć w roku szkolnym 2022/2023 przy uczęszczaniu na zajęcia raz w tygodniu wynosi 1700 
PLN, płatne w dziesięciu miesięcznych ratach po 170 PLN. 

b) Opłata za zajęcia wnoszona będzie cyklicznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca od września 2022 
r. do czerwca 2023 r. w równych ratach niezależnie od ilości zajęć w miesiącu kalendarzowym. 

c) Po zapisaniu na zajęcia należy dokonać opłaty w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia o 
rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej. 

d) Grupy szkoleniowe składają się maksymalnie z 12 osób.  
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e) W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn zależnych od Szkoły Pływania „DELFIN”, wówczas 

zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.  

f) Osoby reprezentujące Klienta oświadczają, że zapoznały się i zobowiązały do przestrzegania 
regulaminu Szkoły Pływania „DELFIN” znajdującego się na stronie internetowej www.delfin-club.pl  oraz 
regulaminami Aquaparku w Mińsku Mazowieckim. 

g) Plan zajęć ustalany jest na podstawie kalendarza roku szkolnego 2022/2023 ogłoszonego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.delfin-club.pl. 
Zajęcia bedą się odbywać w wybrany przy zapisie dzień tygodnia, od 19 września 2022 r. do 23 
czerwca 2023 r. z wyłączeniem dni:  

• 1 i 11 listopada 2022 r. - „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” i „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” 
• 23-31 grudnia 2022 r. - „ŚWIETA BOŻEGO NARODZENIA” 
• 11-26 lutego 2023 r. - „FERIE ZIMOWE” 
• 6-11 kwietnia 2023 r. - „ŚWIĘTA WIELKANOCNE" 
• 1-3 maja 2023 r. - „ŚWIĘTO KONSTYTUCJI” 
• 8 czerwca 2023 r. - „BOŻE CIAŁO" 

h) Osoby reprezentujące Klienta oraz sam Klient zobowiązani są zgłaszać wszelkie okoliczności stanu 
zdrowia uczestników zajęć, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego 
rodzaju zagrożenie dla zdrowia klienta i innych osób podczas uczestnictwa w zajęciach.  

i) Osoby reprezentujące Klienta ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody celowo wyrządzone 
przez Klienta. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku szkolenia.  

j) Szkoła Pływania „Delfin” nie odpowiada za kradzieże i zagubione rzeczy Klienta podczas zajęć.  

§3 

 
3. Szkoła Pływania „DELFIN” zobowiązuje się do:  

a) Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.  

b) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć.  

c) Informowania, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o ewentualnych zmianach w terminie 
prowadzenia zajęć oraz wszelkich aktualnościach za pośrednictwem strony internetowej www.delfin-
club.pl oraz pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

§4  

4. Zasady płatności. 

a) Jednostką rozliczeniową jest rok szkolny podzielony na 10 równych miesięcznych rat. 

b) Opłatę za zajęcia wnosi się cyklicznie do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszego miesiąca 
zajęć w którym opłatę wnosi się do dwóch dni od otrzymania potwierdzenia o dokonaniu wstępnej 
rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej na podstawie zatwierdzonej elektronicznie przez Klienta i 
Szkołę Pływania „Delfin” niniejszej Umowy. 

c) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wnoszenie należnej opłaty. Uczestnik bez 
wniesionej opłaty nie będzie wpuszczony na zajęcia. 

d) Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na zajęciach. 

e) Płatności należy dokonać przelewem na konto nr: 20 1140 2004 0000 3502 7401 6028. 

f) Brak opłaty w danym miesiącu skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć w kolejnym miesiącu. 
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§5  

5. Czas trwania Umowy.  

a) Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 23 czerwca 2023 roku.  

b) Umowa może zostać wypowiedziana przed każdym kolejnym miesiącem na piśmie lub drogą mailową z 
tygodniowym wyprzedzeniem.  

c) W przypadku wymienionym w powyższym podpunkcie Szkoła Pływania „DELFIN” nie zwraca kosztów 
poniesionych za opłacone okresy rozliczeniowe.  

§6  

6. Dane Klienta.  

a) Klient jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej Umowie, w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy w 
szczególności danych teleadresowych.  

§7  

7. Postanowienia końcowe.  

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego.  

b) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

c) Umowa została zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Pływania „Delfin”.  

d) Akceptacja umowy przez Klienta będzie wyrażona w systemie ActiveNow. 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i zgłoszonego przeze mnie dziecka danych osobowych przez 
Szkołę Pływania Delfin (firma Combat-Club Mariusz Piórkowski 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Cicha 
2/100) zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach promocji, upowszechniania sportu, kultury 
fizycznej i wizerunku firmy w tym publikacji zdjęć, wyników i sprawozdań z prowadzonej działalności w 
prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.  

                                                                                               

            Szkoła Pływania „DELFIN”  
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