
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

zawarta w Ożarowie Mazowieckim w dniu ......................... r. pomiędzy: 

SWIM PRO Marcin Kiełbus 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 39/18 

05-800 Pruszków  

NIP: 5341990785 

zwaną także „Szkołą pływania SWIM PRO" 

reprezentowaną przez właściciela Marcina Kiełbusa,  

zwanym w dalszej części umowy Organizatorem,  

a Panią / Panem  

Imię i Nazwisko: .................................................................................................................................................. 

Uczestnik: Imię ......................................................... Nazwisko ........................................................................ 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................................... 

Dowód osobisty .................................................. Pesel ................................................................................... 

Tel.kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………… 

e- mail ................................................................................................................................................................. 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2018/2019, trwający od 1 października 2018 r. do 21 czerwca  
2019 r. 

§ 2 
Szkoła pływania SWIM PRO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz 
zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki i doskonalenia pływania. 

§ 3 
1. Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2A. 

2. Proponowane przez SWIM PRO zajęcia, organizowane są w ramach kursu, który w każdym roku 
kalendarzowym składa się z dwóch semestrów pokrywających się z semestrami nauki w roku szkolnym. 

3. Zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych, w przypadku niemowlaków oraz przedszkolaków 
w zajęciach bierze udział również rodzic, bądź opiekun prawny. 

4. Ilość zajęć w poszczególnych semestrach jest różna - uzależniona od ilości dni wolnych od szkoły, ferii, 
wakacji, świąt etc. i podawana jest przez Organizatora przed rozpoczęciem każdego semestru. 
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5. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym (od 3 miesięcy), przedszkolnym oraz szkolnym, 
młodzież i osoby dorosłe. 

6. Proponowane przez SWIM PRO zajęcia podzielone są na grupy wiekowe, a także z uwagi na 
posiadane umiejętności uczestników. 

7. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu: 

➢ początek / koniec I semestru: 1 październik 2018 / 25 styczeń 2019 

➢  początek / koniec II semestru: 11 luty 2019 / 19 czerwiec 2019 

➢ dzień i godzina zajęć ......................................... 

➢brak zajęć w dniach: 
▪ 1 listopada 2018 r. (Wszystkich Świętych) 
▪ 11 listopada 2018 r. (Święto Niepodległości) 

▪ 23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. (Święta Bożego Narodzenia).  

▪ 6 stycznia 2019 (Święto Trzech Króli) 

▪ 26 stycznia - 10 stycznia 2019 (ferie zimowe) 

▪ 19 kwietnia - 22 kwietnia  2019 (Wielkanoc) 

▪ 1 maja - 5 maja 2019 (weekend majowy) 

▪ 20 czerwca maja 2019  (Boże Ciało) 

§ 4 
1. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo 

pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur na pływalni, za bezpieczeństwo 
w szatniach odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni. 

2. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Szkoły Pływania SWIM PRO, jak również pływalni, 
na której odbywają się zajęcia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników. 

4. SWIM PRO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania 
jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników 
lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi 
Uczestnik. 

§ 5 
1. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne. 

2. Płatności za szkolenie dokonuje się z góry. Istnieją dwa warianty opłat: 

1) opłata jednorazowa za I semestr (zniżka 5%) wynosi: ............................... z terminem płatności do: 
............................................; 

2) opłata w dwóch ratach za I semestr, przy czym wysokość: 

a) I raty wynosi: .............................. Termin płatności: 

b) II raty wynosi: ............................. Termin płatności:  
3.   Wysokość opłat za II semestr organizator przedstawi na koniec I semestru. 

4.   Płatności dokonuje się gotówką w biurze u Organizatora (preferowane) albo na rachunek bankowy:       

      CitiBank 24 1030 0019 0109 8503 0012 4777. 

5.   W przypadku zalegania z płatnością, instruktor prowadzący ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.   

      Uczestnik może być skreślony z listy, a na jego miejsce przyjęta kolejna osoba. 

6.  Nie przewiduje się zwrotów kosztów za nieobecności. Nieobecności na zajęciach przepadają, chyba, że 
w szczególnych przypadkach Organizator zadecyduje inaczej. 

  § 6 
1. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub w biurze Organizatora. Rezerwacja jest ważna 

maksymalnie do 7 dni. Do tego terminu należy dokonać opłaty za zajęcia (zgodnie z cennikiem 



podanym przez Organizatora), w innym przypadku rezerwacja przepada i Organizator może na dane 
miejsce zapisać innego uczestnika. 

2. Do trzech pierwszych zajęć kursu istnieje możliwość rezygnacji z zajęć bez podania przyczyny. 
Wówczas należy uiścić opłatę za odbyte zajęcia zgodnie z cennikiem Organizatora. 

3. Z powodów technicznych niezależnych od Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie lub 
zostać odwołane (Organizator dokona zwrotu kosztów za nieodbyte zajęcia). 

4. Osoby trzecie chcące wejść na teren pływalni podczas zajęć zobowiązane są do wykupienia biletu 
w kasie pływalni. 

5. Uczestnicy zajęć otrzymują pasek umożliwiający wejście na basen, po okazaniu bezpośrednio przed 
rozpoczęciem w kasie pływalni identyfikatora / karnetu zawierającego dzień tygodnia i godziny zajęć. 

6. Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie w przypadku zajęć trwających do 45 minut wynosi 
nie więcej niż 75 minut, a w przypadku zajęć trwających powyżej 45 minut oraz w przypadku osób 
korzystających z szatni rodzinnej nie więcej niż 120 minut. Po tym czasie zostaje naliczana dodatkowa 
opłata dla uczestnika nauki pływania, którą należy uiścić bezpośrednio przy zwrocie paska i odbiorze 
identyfikatora / karnetu. 

7. Uczestnicy, którzy po zajęciach chcą pozostać na pływalni zobowiązani są dokupić bilet na dodatkowy 
czas pobytu. 

8. Uczestnicy przed zajęciami nie mogą bez zezwolenia i wiedzy instruktora prowadzącego zajęcia wejść 
do wody. 

9. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć Uczestnicy przechodzą pod opiekę rodziców / opiekunów 
prawnych i powinni opuścić pływalnie, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

§ 7 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, który wynosi 30 dni, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 4. 

2. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczącej jej przedmiotu, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

OŚWIADCZENIE: Ja ............................................................... (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 
oświadczam, że dziecko ........................................................(imię i nazwisko dziecka) nie ma żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych i może brać udział w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania organizowanych 

przez firmę SWIM PRO Marcin Kiełbus. 

  

data i podpis Organizatora      data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 


