Umowa
Zawarta w dniu ………………………. we/w …………………………………………..... pomiędzy firmą: Akrofit II
Anatolij Orychiwśkyj, 51-361 Wilczyce, Ul. Łąkowa 22, zwaną dalej Organizatorem,
a ………………………………………………………….…………………....................................( imię nazwisko Rodzica)
Zamieszkałym/łą ………………………….....................................…………….….……………………………………….,
Telefon kontaktowy …...............……..................................……………………………………………………………….,
Adres e’mail ……………………………..…………………………………………………………......................................,
Zwanym/ną w dalszej części umowy Rodzicem.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami akrobatyki i gimnastyki
sportowej dla …………………..............………………………………............................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

data urodzenia dziecka..............................................................................................................................................,
adres zamieszkania dziecka …....................…................................,.........................................................................,
z transportem na Salę gimnastyczną, przy ul. Bierutowskiej 57-59, bud. 2b we Wrocławiu. Usługa zaczyna się od
momentu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej/przedszkola, a kończy się wraz z końcem zajęć, jeżeli Rodzic
odbiera dziecko bezpośrednio z Sali lub po zaprowadzeniu dziecka do przedszkola/świetlicy szkolnej, jeżeli
dziecko jest transportowane z powrotem przez Organizatora.
§2
Organizator zobowiązuje się bezpiecznie przetransportować dziecko z ustalonego miejsca zbiórki na ww. Salę
sportową. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi fachową opiekę instruktorską podczas prowadzonych
zajęć na Sali. W celu właściwego przeprowadzenia treningu, Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom
odpowiedni sprzęt sportowy oraz organizuje transport na własny koszt.
§3
Strony ustalają miesięczną stawkę opłaty w wysokości: 150 zł za jedno dziecko/ 260 zł za rodzeństwo.
Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 75 minut.
Dni i godziny zajęć strony ustalają indywidualnie.
§4
Rodzic zobowiązuje się do regulowania opłat za w/w zajęcia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (z góry za
dany miesiąc). Opłaty należy wnosić przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy:
73 1950 0001 2006 0071 1538 0002
AkroFit II Anatolij Orychiwśkyj,
Ul. Łąkowa 22
51-361 Wilczyce
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Dziecka, nr szkoły/przedszkola.
§5
Opłata za zajęcia jest stała i nie ulega obniżeniu z uwagi na występujące w danym miesiącu dni świąteczne.
Opłata może zostać obniżona w przypadku, jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, a odrobienie tych
zajęć w innym terminie nie będzie możliwe. Również opłata może zostać obniżona w okresie ferii zimowych,
jeżeli zajęcia w tym czasie nie będą się odbywać.

§6
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach miesięczna opłata nie ulega obniżeniu. Organizator umożliwi
odrobienie jednej nieobecności w miesiącu. Odrobienie zajęć możliwe jest w wyznaczonym przez Organizatora
terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
§7
Organizator informuję, iż w zajęciach sportowych mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów gimnastycznych. Zgłoszenie dziecka na zajęcia przez
Rodzica jest równoznaczne z brakiem takich przeciwwskazań. Organizator informuje, że Ubezpieczenie dzieci od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Rodzice dziecka dokonują we własnym zakresie. Organizator posiada
ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.
§8
Umowa jest zawarta na czas określony od ……................. do 27.06.2021 r. z możliwością pisemnego
miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron. Wypowiedzenie odbywa się w formie pisemnej, poprzez
wysłanie wiadomości e’mail na adres Organizatora (zapisy@akrofit.pl) lub sms-em pod nr tel. 506 906 212.
§9
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, z późn. zm.) Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i danych osobowych
zgłoszonego w umowie dziecka przez AkroFit II Anatolij Orychiwśkyj wyłącznie w celach organizacyjnych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie znajdują właściwe przepisy KC. Wszystkie spory
mogące wyniknąć w przyszłości z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy. Wszelkie zmiany w
umowie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Integralną cześć
umowy stanowi Regulamin, znajdujący się na stronie internetowej www.akrofit.pl oraz Deklaracja-Upoważnienie.

…………………………………………………..........
pieczątka i podpis Organizatora

….................……………………………………
data i podpis Rodzica

Informacja o RODO: Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – dalej zwanym w
skrócie RODO. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Rodzica zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu umożliwienia uczestniczenia w zajęciach organizowanych
przez AKROFIT II Anatolij Orychiwśkyj, osobie niepełnoletniej znajdującej się pod opieką Rodzica. 4. Administratorem danych osobowych
jest AKROFIT II Anatolij Orychiwśkyj z siedzibą w Wilczycach, ul.Łąkowa 22, 51-361. Podmiot ten odpowiedzialny jest za ochronę danych
osobowych. 5. Do podanych w umowie danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie współpracujący z AKROFIT II podmioty, których
działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług np. firma księgowa, prawnicza, informatyczna, podmioty te są
zobowiązane do stosowania takich samych, zasad zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do
czasu, w którym przedawniają się roszczenia związane z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych. 7. Zgodnie z
RODO, Rodzic ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do
poprawiania swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Deklaracja – Upoważnienie
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres e’mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie:


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych z transportem na Salę gimnastyczną
przy ul. Bierutowskiej 57/59 we Wrocławiu zorganizowanych przez AkroFit II Anatolij Orychiwśkyj, ul.
Łąkowa 22, 51-361 Wilczyce



Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału w zajęciach sportowych i nie
są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania sportu



Wyrażam zgodę na asekurację mojego dziecka podczas zajęć przez trenerów/instruktorów AkroFit II



Wyrażam zgodę na odbieranie mojego dziecka ze świetlicy szkolnej/przedszkola przez niżej wymienione
osoby upoważnione z firmy AkroFit II w celu przetransportowania go na Salę sportową na zajęcia i z
powrotem do świetlicy szkolnej /przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 r.:
1. Andżelika Chwojnicka, dow.os. CBV 573069, 51-361 Wilczyce, ul. Łąkowa 22
2. Anatolij Orychiwśkyj, dow.os. AWR 747728, 51-361 Wilczyce, ul. Łąkowa 22
3. Wadim Chwojnicki, Dow.os. AVC 861888, 51-361 Wilczyce, ul. Łąkowa 22



Oświadczam, iż dziecko jest ubezpieczone od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków



Wyrażam zgodę na udział w ww. zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku
nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony Organizatora zajęć, Organizator jest zwolniony z
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki zaistniałe podczas zajęć



Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na zajęciach w celach promocyjnych



Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych
osobowych mojego dziecka przez AkroFit II Anatolij Orychiwśkyj, w celach organizacyjnych

……………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis

