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Umowa o świadczenie usług
zawarta w dniu …………/……....../…………… r., pomiędzy:
Anitą Szumiec, właścicielem Studio taneczno-akrobatyczne "Activo" z siedzibą: 41-219 Sosnowiec, ul. Braci
Mieroszewskich 91, zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr 93639, NIP 954-233-03-65,
REGON 242605750, zwanej w dalszej części Umowy „Organizatorem"
a
Panią/Panem: ........................................................................................................................................................
Adres:
........................................................................................................................................................
Telefon:
........................................................
E-mail: ...........................................................................,
zwanym w dalszej części „Klientem".

§1
Zakres i forma świadczonych usług
1. Uczestnikiem zajęć będzie ................................................................., urodzona Dn. ………/………/………… r.
2. Przedmiotem Umowy jest nauczanie w formie zajęć dla grup zorganizowanych elementów akrobatyki i tańca.
3. O przyjęciu Uczestnika na zajęcia decyduje Organizator, który w uzasadnionych przypadkach ma prawo
odmówić Klientowi świadczenia usług, a w przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia dziecka
poprosić o dostarczenie odpowiedniej opinii lekarskiej.
4. Zajęcia dla grup początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych będą odbywały się 2 razy w
tygodniu, po 60 minut (w tym czas na dezynfekcję) zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem
zajęć, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni przyjętych przez Śląskiego Kuratora Oświaty jako
wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w szczególności: zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe,
wiosenna przerwa świąteczna, ferie letnie). Zajęcia mogą również zostać odwołane przez Organizatora z
przyczyn niezależnych od niego.
5. Zajęcia dla grupy reprezentacyjnej będą odbywały się 2 razy w tygodniu, plus dodatkowe próby, zgodnie z
ustalonym przez Organizatora harmonogramem zajęć, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni
przyjętych przez Śląskiego Kuratora Oświaty jako wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w
szczególności: zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna, ferie letnie). Zajęcia
mogą również zostać odwołane przez Organizatora z przyczyn niezależnych od niego.

§2
Wynagrodzenie
1. Opłata za usługi jest stała, niezależnie od daty zawarcia Umowy i frekwencji Uczestnika na zajęciach i ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Opłata dla grup początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych wynosi 130 PLN
za jeden miesiąc. Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień (zajęcia w niepełnym wymiarze miesięcznym), styczeń
lub luty (ferie zimowe), maj lub czerwiec (dotyczy tylko osób wyjeżdżających na zieloną szkołę) - wówczas
opłata wynosi 65 zł za jeden miesiąc.

3. Opłata dla grupy reprezentacyjnej wynosi 160 PLN za jeden miesiąc. Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień
(zajęcia w niepełnym wymiarze miesięcznym), styczeń lub luty (ferie zimowe), maj lub czerwiec (dotyczy tylko
osób wyjeżdżających na zieloną szkołę) - wówczas opłata wynosi 80 zł za jeden miesiąc.

4. Pierwszą opłatę Klient zobowiązany jest uiścić w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
5. Miesiące lipiec i sierpień są zwolnione z opłat.
6. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat związanych z tokiem zajęć w wysokości ustalonej w § 2
ust. 2 – 4 Umowy.

7. Opłaty uiszczane będą z „góry” za dany miesiąc - płatne do 10 dnia danego miesiąca na konto Organizatora:
67 1030 0019 0109 8530 0034 6662
W tytule przelewu należy każdorazowo podać: imię i nazwisko Uczestnika zajęć oraz przynależność do grupy
zajęciowej (np. Sosnowiec, SP23, grupa początkująca I).
8. W przypadku nieterminowej płatności Organizator jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek za każdy dzień
zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.
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9. Niezależnie od konsekwencji określonych w ust. 8 powyżej Organizator może bez dodatkowych wezwań
skreślić Uczestnika z listy zajęć, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z winy Klienta.

§3
Pozostałe postanowienia
1. Klient oświadcza, iż jest świadomy przeciwwskazań (w szczególności zdrowotnych – choroby w trakcie
wywiadu i leczenia, wady postawy, ograniczenia sprawnościowe) lub zagrożeń związanych z udziałem
Uczestnika w zajęciach z akrobatyki i tańca oraz oświadcza, że Uczestnik takich przeciwwskazań nie posiada.
W przypadku pojawienia się takich przeciwwskazań w trakcie realizacji niniejszej Umowy Klient zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, wypadki i urazy Uczestnika wynikające
z zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach z akrobatyki i
tańca oraz stanie zdrowia Uczestnika.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie obiektu, w którym
odbywają się zajęcia z akrobatyki i tańca oraz w mieniu innych Uczestników zajęć, spowodowane przez
Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika poza wyznaczonymi ramami czasowymi
prowadzonych zajęć z akrobatyki i tańca.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, w którym
odbywają się zajęcia z akrobatyki i tańca.
6. Klient zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania zasad Regulaminu Studio "Activo".
7. W przypadku rezygnacji z usług Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie
pisemnie lub mailowo.
8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

9. Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Klienta i Organizatora.
12. Z dniem podpisania w/w umowy wcześniejsze umowy podpisane pomiędzy stronami tracą ważność.

………………………………………………………………
Data i podpis Organizatora

……………………………………………………………
Data i podpis Klienta

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio taneczno-akrobatyczne „Activo” Anita Szumiec (Braci Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec).

2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: anita.szumiec@gazeta.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. zewnętrzna firma
księgowa).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Organizator informuje, że wykonuje i publikuje zdjęcia i nagrania z udziałem podopiecznych oraz publikuje informacje o osiągnięciach dziecka biorącego udział w zajęciach oraz
innych wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
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