
UMOWA O Ś�WIADCZENIU UŚŁUG NAUKI I DOŚKONALENIA PŁYWANIA

Numer …………/ŚZ/2021  zawarta pomiędzy:

CENTRUM PŁYWANIA ,,I LOVE ŚWIMMING”, kto/ ra jest własnos/cią ŚPORT & FUN KRZYŚZTOF GAWŁOWICZ,

ul.  Kopalniana  22/6;  70-761  Śzczecin  NIP  973-072-34-77  REGON  363837024;  e-mail:

kontakt@centrumplywania.szczecin.pl,  tel.  kom.  794 923 143,  konto mBank 07 1140 2004 0000 3902

7608 5658, reprezentowane przez Krzysztofa Gawłowicz, a:

Nazwisko i imię: ………………………………………………..……………Nr dowodu osobistego….………………………….

Adres: ………………………………………………………………..………….………………………..Tel: ………………………….….…, 

zwanym dalej Zamawiającym:

1. Na podstawie niniejszej umowy Centrum Pływania I Love Świmming zobowiązuje się s/wiadczyc/ usługi

nauki pływania na rzecz małoletnich: 

a) Nazwisko i imię: ………………………………………………………………..……… wiek: …………..

b) Nazwisko i imię: …………………………………………………………..…………… wiek: ………….. 

c) Nazwisko i imię: …………………………………………………….…………………. wiek: …………..

 zwanymi dalej  Uczestnikami:

Dzien/  i godzina zajęc/: ___________________________________________

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Umowa została zawarta na okres:  semestr zimowy: 

22.09.2021-22.01.2022 r. 

3. Opłata za karnet wstępu za okres na jaki zawarto umowę wynosi  ________________________zł i  uiszczona 

została : 

a) przy zawieraniu umowy w kwocie ___________ zł płatne goto/ wką (w dniu podpisania umowy)

b)  przelewem na rachunek   mBank 07 1140 2004 0000 3902 7608 5658 w kwocie __________zł 

(w terminie poprzedzającym rozpoczęcie semestru)

c) pozostała częs/c/ w kwocie ____________zł uiszczona będzie goto/ wką lub przelewem na rachunek  mBank 

07 1140 2004 0000 3902 7608 5658 do dnia 30.11.2021 r.  

W przypadku opo/ z/nienia we wpłacie raty naliczane będą odsetki maksymalne. 

4. Wstęp na zajęcia mają osoby z biezMącą opłatą za usługę. 

5. W przypadku rozporządzenia GIŚ, MZ i MEN o zastosowaniu zasad bezpieczen/ stwa ze względu na stan

pandemiczny Centrum Pływania I Love Świmming zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w kwocie

30zł/os.  za  kazMde  zrealizowane  przez  firmę  zajęcia.  Reszta  wpłaconej  kwoty  (za  niezrealizowane

zajęcia  ze  względu  na  lockdown)  zostanie  zwro/ cona  lub  przejdzie  na  konto  kolejnego  semestru.

NalezMnos/c/  za  zrealizowane  prze  firmę  zajęcia,  mimo  nieobecnos/ci  uczestnika  zajęc/  nie  podlega
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zwrotowi. Zajęcia po wczes/niejszym ustaleniu z instruktorem prowadzącym będzie mozMna odrobic/  w

innych grupach w trakcie trwania semestru zimowego 2021/2022 (nie więcej jak 3 spotkania).

6. Zobowiązania  przeterminowane  powyzMej  30  dni  zostaną  przekazane  wyspecjalizowanej  firmie

windykacyjnej.

7. Wszelkie koszty windykacji przeterminowanej nalezMnos/ci dodatkowo obciązMą zamawiającego. 

8. Korespondencja przekazana na ostatnio znany adres zamawiającego, adres e-mail lub numer telefonu 

uwazMana jest za skutecznie doręczoną.

9. Uczestnicy  zajęc/  i  rodzice  proszeni  są  o  przybycie  na  teren  obiektu  sportowego  10  minut  przed

rozpoczęciem zajęc/. 

10. Zajęcia  odbywają się według załączonego harmonogramu (załącznik nr 1). 

11. Wszelkie zmiany w tres/ci umowy,  w tym rezygnacja z zajęc/ nauki pływania, wymagają formy pisemnej

pod rygorem bezskutecznos/ci. 

12. Rezygnacja ze s/wiadczonej usługi uznana jest za skuteczną wyłącznie jes/li została złozMona na pis/mie, a

następnie  potwierdzona  przez  usługodawcę  pisemnie   w ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia  złozMenie

rezygnacji. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o pilny kontakt. 

13. Uczestnicy zobowiązani  są  do przestrzegania  regulaminu basenu przy ŚP Nr  55 oraz  ŚP Nr  10 w

Śzczecinie. W przypadku razMącego lub powtarzającego się naruszenia regulaminu Centrum Pływania I

Love Świmming ma prawo wypowiedziec/ umowę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

14. Wszelkie informacje, zapisy, płatnos/ci, w biurze ,,Śport & Fun”, dodatkowe informacje telefonicznie 

oraz na naszej stronie internetowej: www.centrumplywania.szczecin.pl

REGULAMIN RODO
Uprzejmie informujemy, izM  ŚPORT & FUN Krzysztof Gawłowicz - Centrum Pływania I Love Świmming z 
siedzibą w Śzczecinie, przy ul. Kopalnianej 22/6, NIP:9730723477, REGON: 363837024 przetwarza 
następujący zakres Pan/ stwa danych osobowych:

 imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
 imię i nazwisko, nr pesel,  adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu w przypadku organizacji 

np. obozo/ w rekreacyjnych i sportowych oraz po/ łkolonii letnich i zimowych.
 W s/wietle powyzMszego Pragniemy Pan/ stwa poinformowac/, zMe:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest ŚPORT & FUN Krzysztof 
Gawłowicz - Centrum Pływania I Love Świmming. Z administratorem mozMna się kontaktowac/ 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ŚPORT & FUN Krzysztof Gawłowicz ul. 
Kopalniana 22/6 70-761 Śzczecin lub email: kontakt@centrumplywania.szczecin.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o 
niezbędnos/c/ przetwarzania do celo/ w wynikających z prawnie uzasadnionych intereso/ w 
realizowanych przez Administratora.
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3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produkto/ w
i usług z zakresu oferty nauki i doskonalenia pływania. ŚPORT & FUN Krzysztof Gawłowicz - 
Centrum Pływania I Love Świmming nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, zMe zostały 
zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Pan/ stwem. Przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby ww. produkto/ w mies/ci się w zakresie działalnos/ci gospodarczej ŚPORT & FUN Krzysztof 
Gawłowicz - Centrum Pływania I Love Świmming.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania 
klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak ro/ wniezM  w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Pan/ stwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w 
związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Pan/ stwa na  naszej stronie www lub w 
naszych  placo/ wkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– zMądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– zMądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– zMądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– zMądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyzMszych praw mozMna skorzystac/ poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
kontakt@centrumplywania.szczecin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ŚPORT & FUN
Krzysztof Gawłowicz ul. Kopalniana 22/6 70-761 Śzczecin. Informujemy ro/ wniezM , zMe:

7. Administrator dokłada wszelkich staran/ , aby zapewnic/ wszelkie s/rodki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umys/lnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Śzczecin, dnia _______________2021 r. 

…………………….........................................                      ……….………………………………………..

        z upowazMnienia za Śport & Fun       Zamawiający 
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