
UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI/AKROBATYKI  
nr   …./…./2022 

 
zawarta w dniu 03.01.2022.... w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
 
Katarzyną Pater prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pater-Sport Katarzyna Pater, 
stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Danuty Mrzyk 4, 86-050 Solec 
Kujawski 
Zwana dalej Organizatorem 
 
a 
 
Panią/ Panem 
Imię i nazwisko: 
....................................................................................................................................................  
 
reprezentującą/ reprezentującym uczestnika zajęć................................................................... 
Adres zamieszkania: 
................................................................................................................................................. 
Nr i seria dowodu osobistego: ..........................................  
Pesel: ...............................................................  
Telefon: ................................................................................  
E-mail: .......................................................................  
zwaną/ zwanym w dalszej części Zamawiającym  

 
 

§ 1 
Oświadczenie Organizatora 

 
Organizator oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do świadczenie usług 
opisanych w §2 niniejszej umowy oraz że w związku z prowadzoną przez siebie działalnością 
posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy i miejsce świadczenia usług 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych z elementami 
gimnastyki/akrobatyki/przeciągania liny PZPL. 
2. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności związane z planowaniem organizowaniem 
i prowadzeniem zajęć. Organizator zapewnia kadrę instruktorską posiadającą odpowiednie do 
przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe. 
3*. Przedmiot umowy wykonywany będzie na terenie miasta Bydgoszczy na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej 16 ul. Koronowska 74/Zespołu Szkół nr 24 ul. Puszczykowa 11 lub poza tą 
lokalizacją w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z organizacji procesu 
szkoleniowego np. w przypadku organizacji obozu sportowego/wypoczynku/półkolonii. 
* niewłaściwe skreślić 



4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia usług z przyczyn 
obiektywnych np. rozwiązanie najmu sali gimnastycznej, zagrożenie dla życia i zdrowia 
uczestników itp. 
5. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości 
Zamawiającego. 
6. Zajęcia odbywają się w grupach z uwzględnieniem wieku i sprawności fizycznej uczestników 
w następującym wymiarze godzin: 
a) grupa przedszkolaków – 4 zajęcia po 45 minut w miesiącu; 
d) grupa podstawowa raz w tygodniu – 4 zajęcia po 90 minut 
7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach – zajęcia te mogą być 
odrobione w innym terminie jak również mogą być odrabiane na innych grupach. 
8. Nieobecność dziecka na zajęciach będzie uważana za usprawiedliwioną w przypadku 
przedłożenia zwolnienia lekarskiego, dokumentu potwierdzającego przebywania w izolacji lub 
decyzji o nałożeniu kwarantanny.  
9. Nieobecność dziecka na zajęciach (także w miesiącu rozpoczynającym niniejszą umowę) nie 
zwalnia Zamawiającego z opłat za dany miesiąc. 
10. W przypadku nieobecności prowadzącego, zajęcia te zostaną odrobione w innym, 
ustalonym terminie. 

 
§ 3 

Obowiązki Organizatora 
 

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia zajęć zgodnie z aktualną 
wiedzą przedmiotową i zasadami treningu sportowego oraz dołożenia wszelkich starań do 
zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług. 
2. W szczególności Organizator stosownie do możliwości i posiadanej wiedzy zobowiązuje się 
do zapewnienia uczestnikom zajęć najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas zajęć. 
3. W terminach wykonywania usług Organizator przejmuje odpowiedzialności za uczestników 
zajęć. 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów organizacyjnych i 
porządkowych obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do bezwzględnego wykonywania poleceń prowadzącego 
zajęcia. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnego i pełnego zaangażowania uczestnictwa w 
zajęciach. 
4. Zamawiający zapewnia, że dziecko uczestniczące w zajęciach nie miało kontaktu z osobą 
zarażoną wirusem COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, które mogłyby zagrozić 
zdrowiu lub bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.  
5.Oświadczam również, że dziecko jest ubezpieczone w szkole lub podlega pod inne 
ubezpieczenie zdrowotne.  
 
 
 



§ 5 
Okres obowiązywania Umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ....03.01.2022... do dnia ...24.06.2022.... 
 

§ 6 
Płatność 

 
1. Uczestnictwo w zajęciach opisanych w §2 jest odpłatne. 
2. Wysokość opłat podstawowych: 
a) grupa przedszkolaków (4x45 min) – 140 zł; 
c) grupa podstawowa raz w tygodniu(4x90 min) – 180zł; 
3. Wysokość opłat za udział w zajęciach określana jest na początku każdego miesiąca przez 
Organizatora i jest wyliczana na podstawie ilości dni treningowych w miesiącu. 
4. Płatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach należy dokonać przelewem na konto 
Organizatora: 02 1140 2004 0000 3502 8047 5000 lub bezpośrednio u Organizatora/Trenera 
najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. 
5. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Organizator ma prawo nie wpuścić 
uczestnika na zajęcia. W takim przypadku Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności 
zawartej w §3 ust. 3. 
6.W przypadku całkowitego wstrzymania zajęć, w sytuacji niezależnej od Organizatora, 
związanej z sytuacją pandemiczną COVID-19, opłata wynosi 25 % wartości pełnej opłaty 
miesięcznej. 

8. W przypadku braku obecności dziecka na zajęciach, opłaty nie podlegają zwrotowi. 
9. W sytuacji gdy na zajęcia uczęszcza rodzeństwo drugi uczestnik otrzymuje 10% zniżki na 
zajęcia. 
 

§7 
Wypowiedzenie umowy 

 
1. Rozwiązanie umowy następuje wraz z upływem okresu, na który została ona zawarta. 
2. Zarówno Organizator, jak i Zamawiający zachowują 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 zajęć narusza postanowienia niniejszej umowy, nie przestrzega regulaminów 
organizacyjnych miejsca prowadzenia zajęć, 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 zobowiązań Zamawiającego 
wobec Organizatora. 
5. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wypowiedzenie należy złożyć bezpośrednio u organizatora lub trenera z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

7.W przypadku braku płatności trwającej ponad 14 dni od wyznaczonego terminu, naliczana 
jest dodatkowa opłata związana z wystawieniem wezwania do zapłaty, wynosząca 50 zł.  



 
 

§8 
Pozostałe postanowienia Umowy 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
.............................        .............................. 
    Organizator               Zamawiający 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 
 

Podstawa prawna: 
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym wizerunku mojego 
dziecka ................................................................. przez Organizatora oraz podmioty z 
Organizatorem bezpośrednio powiązane w celu informacji, i promocji na stronie internetowej 
oraz portalach społecznościowych Organizatora i podmiotów powiązanych. 
2. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
 

..................................................................  
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o stanie zdrowia dziecka 

 
 

Ja ....................................... niżej podpisana/y oświadczam, że stan zdrowia mojej 
córki/mojego syna ................................... pozwala na uczestnictwo w zajęciach z gimnastyki 
ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej. 
 

...................................... 
Podpis rodzica 


