
UMOWA O UDZIAŁ W ZAJĘCIACHPŁYWACKICH 

Umowa zawarta w dniu………………………... we Wrocławiu pomiędzy Anną Wereszczyńską prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą Władcy Wody z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Kłodzka 
1g/1, zwaną dalej Organizatorem  

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email………………………………………………………………………………………………….,tel ………………………………………… 

zwanym dalej zamawiającym /Uczestnikiem.  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest uczestnictwo w zajęciach nauki, doskonalenia pływania i pływania 
swobodnego. Zajęcia odbywają się  na basenie przy ul. Racławickiej 62 oraz przy ul. Wieczystej 105. 

§ 2 

Zajęcia pływackie wymienione w § 1 odbywać się będą w sezonie 2019/2020 i trwają cały rok szkolny.                                                                                                                       

Terminy zajęć:  
od 09.09.2019r. - basen przy ul. Racławickiej grupy junior sport  
od 05.11.2019r. - basen przy ul. Racławickiej grupy junior 1,2,3 i baby4  
Zajęcia trwają do 26.06.2020r.  

od 21.09.2019r. - basen przy ul. Wieczystej wszystkie grupy 
Zajęcia trwają do 24.06.2020r. 

§ 3 

Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia zajęć wymienionych w § 1, zgodnie z 
grafikiem zajęć, który zamieszczony jest w formularzu zapisu oraz w mailu potwierdzającym zapis na 
zajęcia. 

§ 4 

Uczestnik zapisuję się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie www.wladcywody.pl 
w zakładce zapisy. Niniejsza umowa dotyczy udziału w zajęciach następujących osób:  

Dziecko ………………………………………………………. lat…………… 

Dziecko .......................................................... lat............... 

Dorosły. .......................................................... lat ..............  

Dorosły……………………………………………………….. lat……………. 

§ 5 

Płatności 

Koszt karnetu rocznego według wybranej grupy jest podana w formularzu zapisu. 

Wybrana grupa....................... dzień.................. godzina................Kwota....................... 
Wybrana grupa....................... dzień.................. godzina................Kwota.......................  
Wybrana grupa....................... dzień.................. godzina................Kwota.......................  

http://www.wladcywody.pl/


Płatność za zajęcia do 10.09.2019. Warunkiem wpisania do grupy jest wpłata zaliczki w kwocie 
300zł na konto Organizatora oraz dostarczenie skanu wypełnionej umowy  na maila: 
basen@wladcywody.pl (zapisy wg kolejności wpłat) 

dane do wpłaty: 
Anna Wereszczyńska "Władcy Wody" ul. Kłodzka 1g/1 , 55-040 Bielany Wrocławskie 
nr konta 38 1050 1575 1000 0090 7898 0035  
 
W przypadku zaniechania udziału w zajęciach z innych przyczyn niż zawinienie Organizatora zaliczka 
nie podlega zwrotowi.  
W przypadku większej ilości zapisanych osób możliwość indywidualnego dopasowania formy 
płatności w ratach. 

UWAGA OD TEGO SEZONU!!! 

Możliwość wykupienia pakietu startowego tylko dla klientów Władców Wody w skład którego 
wchodzą: okularki, czepek z logo Władców, ręcznik szybkoschnący, wygodny worek na rzeczy dla 
pływaków, karta Posejdona do zdobywania sprawności oraz nosek. Koszt pakietu 90zł (w przypadku 
wyboru pakietu w treści przelewu proszę wpisać pakiet startowy dla Imię i nazwisko uczestnika) 

§ 6 

Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia systematycznie na zajęcia do wybranej przez siebie grupy. 

Na pierwszych zajęciach instruktorzy po weryfikacji umiejętności mogą przepisać uczestnika do grup 
dostosowanej do rzeczywistych umiejętności pływackich. 

§ 7 

Uczestnik zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia osoby biorącej udział w 
zajęciach . Oświadczenie stanowi integralną część umowy.  

Oświadczam, że moje dziecko/ja…………………………………………………………………………….. nie ma/mam 
przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach z nauki pływania. 

                                                                                     …………………………………………………………………………….. 

                                                                                Podpis rodzica                              

§ 8 

W przypadku zaniechania udziału w zajęciach z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub 
opuszczenia zajęć opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. Uczestnik może odrobić zajęcia po 
indywidualnym ustaleniu możliwości i dostępności grupy na jego poziomie. Jeśli uczestnik nie ma 
możliwości odrobienia zajęć opłata za zajęcia, w których nie brał udziału nie podlega zwrotowi. 

§ 9 

Organizator może wyznaczyć inny termin zajęć w sytuacji niezależnej od organizatora jak na przykład: 
awaria basenu czy praca szkoły w sobotę. O zmianie jednorazowej terminu zajęć uczestnik będzie 
powiadomiony na maila podanego w formularzu zgłoszeniowym.  

 

……………………………………………..                                                             ………………………………………………………  

 podpis i pieczęć organizatora                                                                podpis zamawiającego Uczestnika 

mailto:basen@wladcywody.pl


 


