
 

 

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

   

    

 

 

      Umowa 

o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki pływania 

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

Zawarta między : Firmą 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:  

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

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

Dowód Osobisty……………………………………… Pesel…………………………….……….. 

Tel. Kontaktowy ……………………………………..e-mail……………………………………… 

 

                § 1 

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

zapewnienia opiekę 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. 

2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej na 

stronie internetowej www.jasna31.pl (w zakładce nauka pływania firmy NEMO). 

3. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 12 dzieci w całym basenie. 

4. 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. 

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

odbywają się zajęcia. 

6. 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. 

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

       § 3 

1.Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne, koszt pojedynczych zajęć przy podpisaniu umowy w 

karnecie to 40zł. 

2. Płatności za szkolenie dokonuje się za cały miesięczny z góry, w zależności od ilości zajęć w 

miesiącu, 

4. Opłata wnoszona jest do 5-tego dnia danego miesiąca (decyduje data przelewu bankowego). 

5. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności. 

6. Wysokość opłat w danym miesiącu wynika z ilości zajęć i jest podana do wiadomości publicznej, 

zawsze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć na stronie internetowej www.szkola-nemo.pl 

7. Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy – 15 1050 1230 1000 0090 8175 
1498 

Tytuł przelewu – nauka pływania, nazwisko i imię uczestnika.   

 

 



8. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia 

odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień. 

9. Organizator po upływie 30 dni opóźnienia od terminu wpłaty zobowiązany jest wysłać 

ponaglenie do zapłaty. Koszty manipulacyjne związane z wysłanie ponaglenia do zapłaty to 200zł. 

Opłata będzie doliczana do kwoty zadłużenia. 

            

              § 4 

Płatności dokonywane są według harmonogramu poniżej i nie ma możliwości zmiany kwot 

miesięcznych. Opłaty nie pomniejszają się ze względu na choroby, wyjazdy, urlopy czy 

uroczystości rodzinne. 

 

 

 

Harmonogram płatności: 

 

Wrzesień 2022 – 160 zł 

 

Październik 2022 –  200 zł 

 

Listopad 2022 –  160 zł 

 

Grudzień 2022 –  120 zł 

 

Styczeń 2023 – 120 zł 

 

Luty 2023 – 160 zł 

 

Marzec 2023 –  160 zł 

 

Kwiecień 2023 –  120 zł 

 

Maj 2023 – 160 zł 

 

Czerwiec 2023 – 160 zł 

 

               § 5 

 

 Każdy członek szkółki pływackiej NEMO może zrezygnować z zajęć z okresem 1-dno 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń 

finansowych na rzecz organizatora zajęć. Brak wypowiedzenia umowy skutkuje naliczaniem 

kolejnych opłat. Wypowiedzenie można dostarczyć na zajęcia lub na maila biuro@szkola-nemo.pl. 

 

            

          § 6 

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 41-940 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 

mailto:biuro@szkola-nemo.pl
mailto:biuro@szkola-nemo.pl


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. 

          § 7 

 

 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. 

 

               § 8 

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 

                                                                 § 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

   Podpis       Podpis 


