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Umowa o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania 
 

 
Zawarta w dniu............................................ 2017 w Świdnicy pomiędzy: 
 
KS NEPTUN ŚWIDNICA z siedzibą w Świdnicy , ul. Długa 33, 58-100 Świdnica, 
adres e-mail: ks.neptun.swidnica@wp.pl , zarejestrowanym  w Rejestrze 
Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego Świdnica pod nr. 88, posiadającym NIP  
8842758084  
 
a Panem/Panią 
 
Imię i Nazwisko  

 

Adres zamieszkania  
 

Numer i seria 
dowodu 

 
 

Data urodzenia i 
PESEL dziecka 

 

Telefon kontaktowy  
 

e-mail  
 

 
Zwanym w dalszej części umowy Opiekunem 
 

§1 
 
Umowa zostaje zawarta na czas pobierania nauki pływania tj. na rok szkolny 
2017/2018 
 

§ 2 
 
KLUB SPORTOWY NEPTUN zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki i 
doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej. 
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§ 3 
 

1. Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4, 
ul. Marcinkowskiego 4/6 w Świdnicy. 

2. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie 
internetowej 
 KS NEPTUN ŚWIDNICA : www.ksneptun – swidnica.pl 

3. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada tener/instruktor oraz 
ratownik pełniący dyżur. 

4. Opiekunowie oraz uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 
Regulaminu  
KS NEPTUN  ŚWIDNICA dostępnego na stronie internetowej klubu oraz 
Regulaminu Pływalni. 

 
§ 4 

 
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne i wynosi 120 zł/mc płatne wyłącznie 

na konto Klubu w Banku Spółdzielczym nr konta : 97 9531 0006 2001 0008 
9193 0001 z dopiskiem: OPŁATA ZA MIESIĄC................, IMIĘ I NAZWISKO 
DZIECKA do 10. dnia każdego miesiąca z „góry“. 

2. Organizator nie dokonuje zwrotów kosztów za nieobecność dziecka na 
zajęciach. 

 
 

3. Opłata miesięczna jest stała, ustalana przez Klub „z góry” na rok 
szkoleniowy, czyli na okres od września do czerwca. Zmiana opłaty może 
ulec zmianie w trakcie roku szkoleniowego tylko w przypadku 
nieprzewidzianych i niezależnych od Klubu zmian stawek czynszu najmu 
obiektów, stawek podatkowych lub innych obciążeń publiczno-prawnych.   

4. Opiekun ma prawo w ciągu roku szkoleniowego dwukrotnie skorzystać z 
częściowego zwolnienia z opłaty miesięcznej, po jednym razie w okresach: 
wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec, w przypadku nieuczestniczenia 
Podopiecznego w zajęciach z powodu: wyjazdu na ferie zimowe (1 tydzień),  
z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych. Opłata minimalna za taki 
okres wynosi kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za miesiąc. Opiekun 
powinien zgłosić Klubowi nieobecność z powodu wyjazdu Podopiecznego 
drogą mailową na tydzień przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc 
nieobecności albo niezwłocznie po stwierdzeniu choroby (innej 
niedyspozycji) Podopiecznego.   
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5. W przypadkach nadzwyczajnych, po konsultacji, Klub może modyfikować 
wysokość opłaty, w tym również zwolnić Opiekuna z opłaty całkowicie lub 
częściowo, ponad limit określony w ust. 4, ze względu np. na długotrwałą 
chorobę Podopiecznego, nieobecności spowodowane czynnikami 
niezależnymi od Opiekuna albo jego sytuacją życiową.  

6. Klub wyklucza możliwość samodzielnego regulowania wysokości składek 
przez Opiekinów Uczestnika zajęć. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja niniejsza 
umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

 
 
 

§ 5 
 

1. Organizator dopuszcza możliwość odrabiania nieobecności uczestnika w 
zajęciach podczas innych godzin pracy szkółki po dokonaniu 
wcześniejszych ustaleń z Trenerem. Organizator udziela zgody na 
odrabianie zajęć, pod warunkiem miejsca w danej grupie szkoleniowej. 

2. W sytuacji wystapienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie 
zajęć, Organizator niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Opiekunów 
dziecka (strona internetowa, facebook, wiadomość sms). Zajęcia odwołane 
przez Organizatora przeprowadzone zostaną w innym dogodnym terminie 
podanym do ogólnej wiadomości. 

 
 

§ 6 
 
 
       1. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach i 
trybach: 
a) za wypowiedzeniem, w trybie natychmiastowym, w przypadku rezygnacji 
Opiekuna z udziału Podopiecznego w zajęciach, przesłanym drogą mailową na 
adres e-mail Klubu, z tym, że za miesiąc, w którym wypowiedzenie zostało 
dokonane Opiekun uiszcza opłatę zgodnie z pełną jej wysokością. 
b) w trybie natychmiastowym z chwilą pisemnego powiadomienia Opiekuna przez 
Klub drogą mailową w przypadku: zalegania z opłatami za  jeden pełny okres 
płatności, albo z ważnych przyczyn wychowawczych dotyczących Podopiecznego 
np. naganny stosunek do trenerów, innych uczestników zajęć, brak 
zaangażowania Podopiecznego w zajęcia lub ich dezorganizowanie. 
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c) za 7-dniowym wypowiedzeniem ze strony Klubu przesłanym drogą mailową na 
adres Opiekuna, z powodów organizacyjnych. 
      2. W przypadku braku płatności ze strony Opiekuna za okres  1 miesiąca, Klub 
może zawiesić świadczenie usług i nie dopuścić Podopiecznego do zajęć, do 
czasu uregulowania zaległych płatności, albo umowę rozwiązać w trybie 
natychmiastowym. 
 
 

§ 7 
 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

 
 
 

Data i podpis Opiekuna              Data i podpis Zleceniobiorcy  
                 działającego w imieniu Klubu    

 
   


