UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta dnia............................ w Grudziądzu
pomiędzy

Usługobiorcą:

….......................................................................................................
(imię, nazwisko prawnego opiekuna)

….......................................................................................................
(adres)

…...............................................................................................................
(telefon)

(mail)

….......................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

( rok urodzenia)

a Usługodawcą:
Just Fun Judyta Tobolska
ul. Kopernika 2/80 86-300 Grudziądz
NIP: 5971671604
www.justfun.net.pl

Przedmiot umowy:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz dziecka Usługobiorcy, w zakresie
organizacji i prowadzenia zajęć NAUKA PŁYWANIA.
Zasady wykonywania umowy:
1. Dziecko uczestniczy w zajęciach pod nadzorem wykwalifikowanego Trenera.
2. Zajęcia odbywają się w zakresie od września 2019 do końca maja 2020, raz w tygodniu o ustalonej godzinie, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracuje szkoła lub/i pływalnia przy
SP 21 .
Zasady płatności:
1. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach jest iloczynem kwoty 30 zł i liczby zajęć wypadających do
końca danego miesiąca (np. jeśli dziecko uczęszcza do grupy poniedziałkowej, a w danym miesiącu są cztery
poniedziałki, w których odbywają się zajęcia, wówczas kwota za ten miesiąc wynosi 120 zł).

2.

Wpłatę na konto należy uiścić do piątego dnia danego miesiąca. W treści przelewu prosimy wpisać: imię i
nazwisko dziecka, rodzaj zajęć oraz termin zajęć np.
Adam Kowalski NAUKA PŁYWANIA czwartek 17.30
Dane do przelewu:
Just Fun Judyta Tobolska
ul. Kopernika 2/80 Grudziądz

BANK PKO
3.
4.

34 1020 5040 0000 6302 0195 6283

Brak wpłaty za zajęcia w terminie uprawnia Usługodawcę do niedopuszczenia dziecka do zajęć do czasu jej
uregulowania.
Nieobecność dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie zwalnia usługobiorcy z opłaty za dane
zajęcia.

Odwołanie zajęć/ zmiana terminu zajęć:
1. Usługobiorca ma prawo do odwołania uczestnictwa dziecka w zajęciach, z możliwością odrobienia
odwołanych zajęć w przeciągu 2 miesięcy od powyższej nieobecności. Możliwość odrobienia nieobecności
istnieje tylko do końca trwania umowy, czyli do końca maja 2020 roku. Uprawnienie do odrobienia zajęć
przysługuje wyłącznie w przypadku poinformowania Usługodawcy, o nieobecności dziecka najpóźniej do 2
godzin przed treningiem. 504 177 770
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2.

W przypadku, gdy Usługodawca będzie zmuszony odwołać zajęcia, Usługobiorcy zostanie zapewniony inny
termin, bądź kwota wniesiona za powyższe zajęcia zostanie zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc
(zgodnie z decyzją rodzica).

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka:
Niniejszą umową Usługobiorca poświadcza, że zdrowie dziecka umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach fizycznych
proponowanych przez Just Fun – NAUKA PŁYWANIA.
Okres obowiązywania umowy:
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do końca maja danego roku szkolnego, pod
warunkiem zapewnienia przez Usługodawcę możliwości prowadzenia zajęć dla odpowiedniej grupy wiekowej.
2. Usługobiorca i Usługodawca mają prawo rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia. (w formie pisemnej)
Postanowienia dodatkowe:
1. Ubezpieczenie dziecka NNW leży po stronie usługobiorcy
2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzane jego danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz.926 z późn. zm.)
3.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólnie rozporządzenie o
ochronie danych - RODO ) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz
mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, imienia i nazwiska rodziców, adres zamieszkania lub pobytu
dziecka i rodziców, rok urodzenia, , adres poczty elektronicznej, nr telefonu rodziców, wizerunek dziecka,
dane o stanie zdrowia, przez Just Fun Judyta Tobolska z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kopernika 2/80 w celu
realizacji umowy zajęć NAUKA PŁYWANIA przekazywania danych innym odbiorcom oraz w celach
marketingowych w tym zamieszczanie wizerunku na stronie internetowej, facebooku, instagramie, youtubie,
plakatach i ulotkach reklamowych, filmach oraz zdjęciach.

Podpisy stron:

…………………………………………………………..
(JUST FUN)

…………………………………..………………….
(PODPIS OPIEKUNA)
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