Umowa o świadczenie usług nauki i doskonalenia pływania oraz pływania
rekreacyjnego/ćwiczeń na salce Harmonijnecialo.pl
1.Zawarta w dniu ......................r : pomiędzy firma Avsek Renata Karniłowicz (Harmonijnecialo) z
siedzibą przy ulicy Szekspira 4 m 3 01-913 Warszawa zwanym w dalszej części umowy Organizatorem
Nauki pływania Harmonijne ciało .pl reprezentowaną przez panią Renatę Karniłowicz
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej :......................................................................................
adres:.....................................................................................................................................
adres e-mail:.......................................................................................................................
telefon:.................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Uczestnikiem zajęć Harmonijneciało.pl
2.Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz uczestnika zajęć przez niego wybranych
na pływalni/salce w MOS nr 7 w Warszawie przy ulicy Geodetów 1
3.Realizacja zajęć będzie następować wg zapisu na konkretne zajęcia w obrębie wykupionego
abonamentu w miesiącach : od września do końca czerwca. Umowa zostaje podpisana do 23 czerwca
2018r.
4.W przypadku jakichkolwiek odstępstw od sposobu realizacji zajęć Organizator musi poinformować
Uczestnika o zmianach. W przypadku nie poinformowaniu ( funpage ,strona internetowa :
harmonijnecialo.pl, mail) uczestnik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym .W każdym
innym przypadku rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie po MIESIĘCZNYM okresie jej
wypowiedzenia zgłoszonego drogą pisemną do Organizatora.
5.Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania umowy ,według jego najlepszej wiedzy i
największej w tej mierze staranności .Do przeprowadzenia zajęć Organizator zaangażuje odpowiedni
personel ,który posiada w tym celu odpowiednie przygotowanie.
6. Osoby biorące udział w zajęciach muszą poinformować o przeciwwskazaniach do uczestnictwa
związanych ze stanem zdrowia. Po uzyskaniu takiej informacji Uczestnicy będą brali udział w
zajęciach organizowanych przez Organizatora na własną odpowiedzialność.
7.W przypadku określonym w punkcie 6 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za
wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadków oraz
skutków wypadków w trakcie trwania zajęć.
8.Organizator oświadcza ,że posiada ubezpieczenie OC.

9.Wynagrodzenie Organizatora ,z tytułu wykonywania niniejszej umowy zależy od rodzaju wybranych
zajęć tj:
Nauka pływania raz w tygodniu : 90 zł
Nauka pływania 2 razy w tygodniu 160 zł
Pływanie rekreacyjne raz w tygodniu : 70 zł
Pływanie rekreacyjne 2 razy w tygodniu 130zl
Harmonijne ćwiczenia na sali 2 razy w tygodniu 160 zł
Uczestnik do 5 dnia każdego miesiąca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz organizatora kwoty
odpowiadającej za wybrany karnet .
Wpłaty dokonujemy na konto: ING 02 1050 1025 1000 0092 0006 6224
10. Ilość zajęć zależna jest od długości miesiąca i otwarcia obiektu w okresie szkolnym.
11.Podpisując umowę o świadczenia usług /zajęć przez państwa wybranych wyrażają Państwo zgodę
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku/ art 23pkt.1 pkt.1 w
związku z art,7 pkt.5/na przetwarzanie .uaktualnianie i przechowywanie swoich danych osobowych i
wizerunku postaci zdjęć lub filmów w bazie klientów HARMONIJNECIALO.pl Renata Karniłowicz w
celu realizacji usługi oraz celach marketingowych.
12. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
14. Umowa została stworzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
15.Wszystkie dane osobowe są chronione i trzymane w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób
z zewnątrz.wg przepisów Ustawy "RODO"
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