
       Gliwice, dnia.....................   

    

 

 

      Umowa 

o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki pływania 

zawarta od dnia  ….......... do dnia 27.06.2023 

Zawarta między : Nemo School Sp.z.o.o. reprezentowaną przez menadżera – Paweł 

Wieczorek 

 

Dane Firmy: Nemo School Sp.z.o.o. ul. Kalwaryjska 25 41-940 Piekary Śląskie nip 

4980274440 prowadząca naukę pływania pod nazwą Szkoła Pływania ,,Nemo” a 

Panią/Panem:                   

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….              

Adres zamieszkania……………………………………………………………………….…….. 

Dowód Osobisty……………………………………… 

Pesel…………………………….………..  

Tel. Kontaktowy …………………………………….. 

e-mail……………………………………… 

 

             § 1 

Szkoła Pływania Nemo zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania oraz 

zapewnienia opieki wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki. 

             § 2 

1.Zajęcia prowadzone będą na krytej pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjny Jasna Sport 

i Rekreacja w Gliwicach przy ul. Jasna 31. 

                     § 3 

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu: 

2. Bloki zajęciowe: 

3. Blok 1:  03-04.09.2022 do 05-06.11.2022  ( 10 wejść) – 450 zł rodzeństwo: 800 zł 

4. Blok 2 : 12-13.11.2022 do 18-19.02.2023 ( 10 wejść )– 450 zł rodzeństwo: 800 zł 

5. Blok 3 : 25-26.02.2023 do 22-23.04.2023 ( 8 wejść ) – 360 zł rodzeństwo: 640 zł 

6. Blok 4: 06-07.05.2023 do 17-18.06.2023 ( 7 wejść ) – 315 zł rodzeństwo: 560 zł  

 

 

 2. Formy Płatności: 

a) gotówką w Kasie Ośrodka Sportowego Jasna 31  

b przelewem na konto Nemo School sp.z.o.o. 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 25  

numer konta: 15 1050 1230 1000 0090 8175 1498 

 

 

 

3. Terminy opłat za bloki zajęciowe:  

- Blok nr 2 płatny do 15.11.2021  

- Blok nr 3 płatny do 07.02.2022 

- Blok nr 4 płatny do 25.04.2022  

                 

 

 

 



 

 

§ 4 

Umowa wypowiada się automatycznie w przypadku nie dokonania opłaty do daty 

wyznaczonej w  §3. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku 

nieopłacenia bloku kolejnego. 

 

                § 5 

Odrobienia zajęć:  
 

- Brak możliwości odrobienia jakichkolwiek zajęć 

- W przypadku więcej niż dwóch nieobecności uczestnika przysługuje Państwu rabat w 

wysokości 10% na zakup kolejnego bloku zajęciowego 

- W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnika wejściówki pozostałe na karnecie przepadają, 

nie podlegają zwrotowi.    

-  Kwarantanna Covid-19 jest traktowana jako nieobecność chorobowa 

 

 

 

  § 6 

 

1. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 15 dzieci w całym 

basenie, ilość dzieci na instruktora nie przekracza 5 osób. 

2. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo 

pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w 

szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni w której 

odbywają się zajęcia. 

4. Szkoła Pływania NEMO 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. 

5. Szkoła Pływania NEMO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne Klientów.  

        

 

. 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

               



 

            

         § 7 

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 Nemo School Sp.z.o.o. z siedzibą 

w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 25, tel: 505965329  biuro@szkola-nemo.pl 

 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi 

podstawami prawnymi, przez następujący okres: 

a. Dla prawidłowego świadczenia usług szkoły pływania Nemo, 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 pływania 

c. Okres przechowywania danych przez administratora jest uzależniony od czasu uczestnictwa 

w zajęciach nauki pływania 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. Nie 

podania danych uniemożliwia uczestnictwo  w zajęciach nauki pływania. 

 

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. 

          § 8 

 

 1.Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz 

własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych podczas zajęć nauki pływania, w 

sytuacji aranżowanych przez organizatorów kursu. 

 2.Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikacje wizerunku dziecka oraz 

własnego na stronie www.szkola-nemo.pl oraz facebook.com 

 3.Jeżeli Opiekun Prawny Dziecka nie wyraża zgody na utrwalanie oraz publikacje 

wizerunku dziecka oraz swojego należy złożyć oświadczenie, że nie wyrażam zgody. 

 

                

mailto:biuro@szkola-nemo.pl


 

 

 

§ 9 

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 

                                                                 § 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

   Podpis       Podpis 
 


