Szkółka Pływacka „DEPKA” Karol Torcz
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38; Tel.: Biuro 662-55-61-61
Mail: biuro@depka.com.pl, www.depka.com.pl, www.facebook.pl/spdepka
REGON 320207868; NIP 671-166-25-08
Konto bankowe: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590

DEKLARACJA/UMOWA nr …….…… przystąpienia do Szkółki
na rok szkolny 2018/2019 zawarta w dniu …………………….………..
na świadczenie usług wstępu na basen, nauki i doskonalenia pływania
Zawarta Pomiędzy Szkółką Pływacką DEPKA Karol Torcz ul. Łopuskiego 38; 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-166-25-08,
reprezentowaną przez Karol Torcz – Właściciela, a
• PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI

* niepotrzebne skreślić

Panem(nią):
PESEL:
Zamieszkałym(ą),
dokładny adres:
Telefon kontaktowy(komórkowy):
E-mail:
Będącym(ą) Rodzicem/Opiekunem prawnym syna/córki*, dane dziecka (uczestnik pełnoletni nie wypełnia rubryk poniżej):
Nazwisko i imię:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Rodzaj zajęć:

INDYWIDUALNE, GRUPOWE, RATOWNICZE* Czas trwania zajęć: 30 min, 45 min, 55 min, 60 min*

Wybrany basen, dni i godziny
uczęszczania na zajęcia:
Czy dziecko w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało
do Szkółki Pływackiej DEPKA przez okres minimum 5 miesięcy?

TAK

NIE

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług w zakresie wstępu i nauki pływania na pływalni.
2. Dziecko/Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju na zajęcia tj. chłopcy/mężczyźni kąpielówki,
dziewczęta/kobiety kostium kąpielowy (najlepiej jednoczęściowy), klapki, ręcznik lub szlafrok, okulary do pływania (tylko
jeśli Instruktor uzna, że już można używać). Długie włosy muszą być spięte lub można używać czepka.
§2
1. Podstawowy miesięczny koszt uzależniony jest od wybranej pływalni oraz liczby zajęć w miesiącu. Opłata za zajęcia
obejmuje: wstęp na basen, naukę, doskonalenie pływania, opiekę trenerską, obsługę administracyjną i jest pobierana
zgodnie z cennikiem dołączonym do umowy.
2. Opłata jest uiszczana zgodnie z § 3 pkt 15. regulaminu.
3. Informacje o wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy, będą przekazywane SMS-em, telefonicznie lub mailowo.
4. W przypadku kontynuacji nauki (czyli uczestniczenia w zajęciach w poprzednim roku szkolnym przez okres minimum
5 miesięcy) w Szkółce Pływackiej DEPKA naliczony jest rabat zgodnie z cennikiem.
5. Rodzic/opiekun dziecka/ osoba pełnoletnia podpisując deklarację/umowę oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań
medycznych do brania udziału w zajęciach nauki pływania.
§3
REGULAMIN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji/Umowy podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i
opłaceniu pierwszych zajęć.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki na podstawie złożonej, podpisanej Deklaracji/Umowy i opłaceniu
pierwszych zajęć.
Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się
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ponownie na kontynuację zajęć.
Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od
instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć są wpisane w Deklarację/Umowę.
10. Instruktor może wyprosić dziecko z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze
przybycie i przygotowanie się do zajęć.
13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
14. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na
jednego Instruktora.
15. Opłata jest uiszczana zaliczkowo za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca lub semestralnie do 15.09.2018 i 15.02.2019,
w Biurze lub na konto Szkółki.
16. Informacja o kwocie do zapłaty uwzględniająca ew. nadpłaty i niedopłaty przesyłana jest SMS-em do 10 dnia każdego miesiąca.
17. Opłaty z nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają.
18. Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach są rozliczane na koniec każdego miesiąca zgodnie z Cennikiem, który stanowi
integralną część Regulaminu, a nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.
19. W celu usprawiedliwienia nieobecności uczestnik/rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej
na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć do godziny 20:00, SMS-em, e-mailem (podane powyżej). Nie zgłoszenie
nieobecności powoduje naliczenie opłaty za zajęcia.
20. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest SMS.
21. Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień przed terminem zajęć do godz. 20:00,
SMS-em, e-mailem, telefonicznie Instruktorowi lub do Biuro SP DEPKA
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć
skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
22. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
23. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc uczestnik zostaje wypisany z danej grupy.
24. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
25. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być
przeniesione na inne godziny lub dni.
26. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem.
27. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
28. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
29. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
30. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
9.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2018/2019 od dnia ………………….……….. r. do dnia 30.06.2019 r.
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§5
1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sprawy
właściwym do jej rozwiązania jest sąd właściwy dla miejsca siedziby SP DEPKA.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………….…………
(Miejscowość i data)

………………….…………

………………….…………

(Podpis rodzica, opiekuna lub uczestnika)

(Podpis i pieczątka SP DEPKA)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz wizerunku mojego dziecka:
_______________________________________________________________, w formie nagrania video oraz zdjęć wykonanych
w czasie nauki pływania lub zawodów pływackich
Zgoda obejmuje:
-

zwielokrotnianie, utrwalanie video oraz zdjęć, o których mowa powyżej, za pośrednictwem Internetu (w szczególności
w kanałach społecznościach Szkółki Pływackiej Depka Karol Torcz, takich jak: Facebook, Instagram, Google+, YouTube,
Twitter, Pinterest) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

-

zgoda udzielona ma charakter niewyłączny.

Rozpowszechnianie zdjęć czy materiałów filmowych nastąpi poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału przez Szkółkę
Pływacką Depka Karol Torcz z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonym w ramach nauki pływania lub zawodów.

……………………………………………
/data, podpis/

ZGODY MARKETINGOWE
❖ Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz informacji handlowej za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS).
❖ Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Szkółkę Pływacką Depka
Karol Torcz w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym.
Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz następujące rodzaje
Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że
zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podstawa prawna:
-

art. 6 ust. 1 lit. a 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

-

art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

-

art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

……………………………………………
/data, podpis/

