Ciechanów, dnia …………………….
Umowa
o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki jazdy na rolkach
zawarta na czas określony od dnia …………………………….. do dnia …………………………………..
Zawarta między : Fundacją Łydynia, ul. Osiedle Ułanów 2/14,06-400 Ciechanów, NIP: 5662021156
reprezentowaną przez prezesa– Radosława Witkowskiego,
prowadzącą naukę jazdy na rolkach pod nazwą: Szkoła Nauki Jazdy na Rolkach Black Wolves Ciechanów.
Zwaną dalej Organizatorem
a
Panią/Panem: Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna
prawnego …………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………….
……………………………
Seria i Numer Dowodu Osobistego rodzica/opiekuna prawnego …………………………..
…………………………..
Pesel rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………….……..
tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………………….
e-mail rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………………..…………………
Zwaną/Zwanym dalej Zamawiającym.
§1
Fundacja Łydynia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki jazdy na rolkach, zapewnienia
opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki.
§2
1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej.
2. Jedna jednostka treningowa trwa 60minut.
2. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba kursantów nie przekracza 20 osób.
3. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo
bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i po nich odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zajęć.
5. Fundacja Łydynia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie
jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub
stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi
uczestnik.
6. Fundacja Łydynia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne kursantów.

7.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach
nauki jazdy na rolkach, jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia od NNW .

§3
1.Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Płatności za szkolenie dokonuje się za cały miesięczny z góry. Miesięczny koszt zajęć grupowych
wynosi ………… zł. Jeśli w zajęciach bierze udział rodzeństwo wówczas miesięczny koszt zajęć wynosi
………… zł pod warunkiem, że Kursanci uczestniczą w zajęciach w tej samej grupie ćwiczebnej.
W przypadku intensywnych kursów wakacyjnych koszt zajęć wynosi …………….zł
3. Opłata wnoszona jest do 10-tego dnia danego miesiąca (decyduje data przelewu bankowego).
4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności.
5. Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy – 08 1090 2590 0000 0001 3746 6701
Tytuł przelewu – nauka jazdy na rolkach, nazwisko i imię uczestnika, na cele statutowe.
6. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia odsetek w
wysokości ustawowej za każdy dzień.
7. Organizator po upływie 30 dni opóźnienia od terminu wpłaty zobowiązany jest wysłać ponaglenie do
zapłaty. Koszty manipulacyjne związane z wysłaniem ponaglenia do zapłaty to 100zł. Opłata będzie
doliczana do kwoty zadłużenia.
§4
Nie ma możliwości zmiany kwot miesięcznych. Opłaty nie pomniejszają się ze względu na choroby,
wyjazdy, urlopy czy uroczystości rodzinne. Termin przystąpienia do zajęć grupowych nie wpływa na
pomniejszenie opłaty.
§5
1. Rozwiązanie umowy następuje wraz z upływem okresu, na który została ona zawarta.
2. Zarówno Organizator, jak i Zamawiający zachowująąą prawo do rozwiązania umowy na koniec miesiąca
kalendarzowego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez konieczności podawania
przyczyn.
3. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeśli uczestnik zaję
́ narusza postanowienia niniejszej umowy, nie przestrzega regulaminów organizacyjnych miejsca
prowadzenia zaję
́, narusza zasady bezpieczeństwa i swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia innych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy
zamawiający zalega z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy za okres 2 miesięcy. rozwiązanie
umowy z tej przyczyny nie oznacza wygaśnięcia zobowiązań́ Zamawiającego wobec Organizatora.
5. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. ( dalej RODO) informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Łydynia, ul. Osiedle Ułanów 2/14, 06-400
Ciechanów, NIP: 5662021156, tel: 514565610, email: fundacjalydynia@gmail.com
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami
prawnymi, przez następujący okres:
a. Dla prawidłowego świadczenia usługi nauki jazdy na rolkach, niezbędne jest podanie danych osobowych
administratorowi ( imię nazwisko), ( numer pesel , numer dowodu osobistego, adres zamieszkania dotyczy umów)
b. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu kontaktu oraz zapisu na zajęcia nauki
jazdy na rolkach
c. Okres przechowywania danych przez administratora jest uzależniony od czasu uczestnictwa w zajęciach
nauki jazdy na rolkach lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji umowy) ( na podstawie art.6
ust 1 lit.b RODO)
3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu w celu przekazywania korespondencji papierowej jeżeli taka sytuacja
będzie konieczna.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym. Niepodanie danych
uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach nauki jazdy na rolkach.
7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art.22RODO.
8. Pani/Pana adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach
kontaktowych.
§7
1.Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz własnego podczas
nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych podczas zajęć nauki jazdy na rolkach, w sytuacjach
aranżowanych przez organizatorów kursu.
2. Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikacje wizerunku dziecka oraz własnego na
stronie internetowej, Facebooku i Instagramie oraz w celach promocyjnych szkoły w mediach lokalnych i
ogólnokrajowych.

3. Jeżeli Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka nie wyraża zgody na utrwalanie oraz publikacje wizerunku
dziecka oraz swojego należy złożyć pisemne świadczenie do prowadzącego zajęcia .

§8
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.

