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Dzień zajęć:       godzina zajęć: 

 

Umowa na prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej 

 

Zawarta w dniu ……………………….we Wrocławiu pomiędzy: 

Wrocławskim Ośrodkiem Wspinaczkowym ZERWA Spółka z o. o.  z siedzibą przy ul. Szczecińska 17 d, 54-517 

Wrocław, wpisaną do KRS pod numerem 0000908554, posługującym się numerem NIP:894 316 97 39, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą . 

a 

Rodzicami/Opiekunami Prawnymi dziecka ………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                           imię i nazwisko dziecka  

Imiona i nazwiska opiekunów oraz i numer numer dowodu osobistego/paszportu, którym się posługują  

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanymi dalej Opiekunami 

Kontakt telefoniczny do opiekunów………………………………………………………………………………………………………… 

Kontakt e-mail do opiekunów …………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Dzień i godzina odbywania zajęć…………………………………………………………………………………………………………….. 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia z udziałem wskazanego dziecka zajęć w zakresie wspinaczki 

sportowej w miejscu prowadzenia działalności tzn na ścince wspinaczkowej WOW ZERWA przy ul. 

Szczecińskiej 17d we Wrocławiu, z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z wiedzą 

instruktorską.  

§2 

1. Zajęcia są odpłatne, opłata za zajęcia wynosi ………………………..płatne „z góry” za miesiąc kalendarzowy 

w okresie trwania umowy. 

2. Umowa zawarta jest od momentu zawarcia do końca roku szkolnego, czyli do końca czerwca 2023 r. 

3. Umowa zawarta jest na cały rok szkolny 2022/2023. Zajęcia odbywają się ………….raz/y w tygodniu. 
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4. W przypadku ważnego powodu nieobecności dziecka na zajęciach (choroba, zajęcia szkolne typu 

zielona szkoła itp.) i zgłoszenia jej nie później niż 36 godzin przed planowanymi zajęciami, Wykonawca 

będzie się starał zorganizować możliwość odrobienia opuszczonych zajęć. Jeśli zgłoszenie takie nastąpi 

później niż 36 godzin od zajęć lub powód nie zostanie uznany przez Wykonawcę za wystarczająco 

ważny, zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia ich.  

5. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia sekcyjne nie odbywają się, a Wykonawca nie ma obowiązku 

ich odrobienia. 

6. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym 

terminie. 

7. Rozwiązanie umowy możliwe jest z miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Wypowiedzenie musi być 

złożone w formie pisemnej w recepcji w siedzibie Wykonawcy lub w formie e-mailowej na adres 

kontakt@zerwa.pl. Inna forma wypowiedzenia – ustana, sms itp. nie zostanie uznana przez 

Wykonawcę za skuteczną. 

§3 

Opiekunowie zobowiązani są do: 

1. Dokonywania opłat za uczestnictwo w zajęciach najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzez Panel klienta 

(płatność poprzez Przelewy24) lub na rachunek bankowy Wykonawcy  84 1140 2004 0000 3702 8140 

5111 lub bezpośrednio w recepcji obiektu gotówką lub kartą.  

Za datę wykonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony rachunek 

bankowy. Uchybienie terminowi płatności spowoduje brak możliwości uczestnictwa w dalszych 

treningach do chwili uregulowania zaległości.   

2. Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w przypadku zaistnienia medycznych 

przeciwskazań do udziału dziecka w zajęciach. 

3. Opiekunowie oświadczają, że wiedzą, że wspinaczka jest SPORTEM NIEBEZPIECZNYM I MOŻE 

PROWADZIĆ DO USZCZERBKU NA ZDROWIU NAWET W PRZYPADKU STOSOWANIA WSZELKICH ZASAD 

BEZPIECZENSTWA. 

§4 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę pisemnie (lub przez e-mail) z zachowaniem miesięcznego 

terminu. Oświadczenie woli w zakresie wypowiedzenia skutkuje na koniec miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. W wypadku wypowiedzenia Opiekunowie 

zobowiązani są do wniesienia opłaty również za ten miesiąc, w którym biegnie wypowiedzenie.  

2. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zalegania z płatnością jeden pełny okres płatności, bez konieczności odrębnego wezwania do zapłaty.  

 

§5 
1. Świadczenia wynikające z umowy nie są objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Takie ubezpieczenie Opiekun może wykupić samodzielnie. 

2. Opiekun wyraża zgody na umieszczenie przez Wykonawcę zdjęć z uczestnikiem na stronie 

internetowej lub social mediach i ofertach promocyjnych Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych 

uczestników zajęć.  

§6 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla Wykonawcy. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 

 

§7 
 

Zgodnie z artykułem ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 

24. 04.2016 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, Dz.U.UE.L 

2016.119.1 informuje się, że : 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA Spółka z 

O. O. ul. Szczecińska 17 d 54-517 Wrocław. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Bogna Jakubowicz tel. 602 301 233 email. 

bogna@zerwa.pl 

3. Państwa dane będą wykorzystywane w związku z profilem zawartej umowy na prowadzenie 

zajęć ze wspinaczki sportowej oraz w celu prowadzenia działań marketingowych. 

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy. 

5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. 

6. Mają Państwo prawo do skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznaja 

Państwo, że dane osobowe zostały naruszone. 

7. Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie wyrażą Państwo zgody, nie będziemy w 

stanie bezpiecznie realizować umowy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich przez Wrocławski Ośrodek 

Wspinaczkowy ZERWA Spółka z O.O. w celu kontaktu związanego z prowadzeniem zajęć wspinaczkowych 

oraz w celu działań marketingowych. Administrator poinformował mnie, że zgoda ta może być cofnięta w 

dowolnym momencie, przy czym wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

                                                                                                                        ……………………………………………………….. 

                                                                                                                          Podpis Opiekuna Prawnego nr 1 

 

…………………………………………………………….                                                 ……………………………………………………….. 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy                                                           Podpis Opiekuna Prawnego nr 2 


