Umowa na organizację zajęć nauki
pływania w roku szkolnym 2020/2021
Zawarta w dniu…………………………………………………………………………………………. pomiędzy ………………………………..
………………………………………………………………………………. zamieszkałej/ym w …………………………..……………………….
przy ul………………………………………………… legitymującej/go się dowodem osobistym…………………………………………
zwanym dalej jako Zamawiający.
a:
JOT2, Plac Inwalidów 1, 01-552 Warszawa, NIP 113 17 52 876, reprezentowanym przez: Jaromira
Targońskiego, zwanym dalej jako JOT2.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia będą odbywały się
na pływalni rehabilitacyjno- sportowej na terenie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach przy ulicy Brzozowej 75
1. Osobą szkoloną jest dziecko/ dzieci:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§2
1.
2.
3.
4.

Firma JOT2 oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi w zakresie grupowej nauki i doskonalenia pływania
dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Firma JOT2 zapewnia program dostosowany do wieku, liczebności i umiejętności grupy szkoleniowej.
Program szkolenia będzie obejmował zakres zajęć nauki i doskonalenia pływania.
Instruktor przedmiotowych zajęć ma pod swoją opieką maksymalnie 10 uczniów w wodzie.
§3

1.

Cena nauki i doskonalenia pływania wynosi 50zł (cena zawiera 23% podatku VAT) za lekcję za pierwsze
dziecko i 45 zł za rodzeństwa. Lekcja trwa 40 minut.
§4

1.
2.

Roczny program szkolenia obejmuje 2 semestry a ilości zajęć w danym semestrze jest zgodne z
wybranym dniem.
Zajęcia mogą być odwoływane z powodów niezależnych od organizatora, m. in.;
a. W przypadku zamknięcia obiektu sportowego,
b. W przypadku epidemii lub chorób instruktorów lub wychowawców.,
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3.
4.

W przypadku odwołania zajęć z powodów wymienionych w ust. 5 powyżej, cena za odwołane zajęcia
podlega zwrotowi.
Instruktor lub wychowawca może nie dopuścić dziecka do udziału w zajęciach, jeżeli udział dziecka w
zajęciach mógłby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia dziecka lub innych.
§5

1.
2.

3.

Należności wynikające z tytułu umowy będą przekazywane przez rodziców na pierwszych
zajęciach każdego miesiąca za miesiąc z góry.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie następuje zwrot płatności, istnieje
natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w miarę dostępności wolnych
miejsc.
Warunkiem możliwości odrobienia zajęć jest zgłoszenie nieobecności dziecka na minimum
dobę przed zajęciami ( sms na numer 696 289 946)
§6

1.

Firma JOT2 może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym , jeżeli:
a. Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za usługi;
b. dziecko mimo upomnień nie stosuje się do poleceń instruktora lub wychowawcy i stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia dziecka lub innych;
§7

1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8

1.

Umowa została sporządzona w 2 jednakowych egzemplarzach, jednym dla Firmy JOT2 i jednym dla
Zamawiającego.

Podpis i pieczęć organizatora JOT2

………………………………………………

Podpis Zamawiającego

…………………………………………………
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