
UMOWA

zawarta w dniu …………………………………………………… r. we Wrocławiu pomiędzy:

Bogną  Jakubowicz,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Bogna  Jakubowicz

”Zerwa” - Szkoła Wspinania Bogny Jakubowicz, z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 63, s.

174, 51- 148 Wrocław, NIP: 9151461904 , zwaną w dalszej części

umowy Wykonawcą, 

a

Rodzicami/ Opiekunami dziecka (imię i nazwisko):……………………………………………

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Opiekunów

1. ...………………………………………………........................................................................

2. ................................................................................................................................................

Kontakt telefoniczny Rodziców/Opiekunów:

....................................................................................................................................................

e- mail Rodziców/ Opiekunów 

....................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia dziecka 

.................................................................................................

PESEL dziecka   

...........................................................................................................................

Adres zamieszkania dziecka 

...................................................................................................................................................

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje  się  do przeprowadzenia  z  udziałem wskazanego  dziecka  cyklu

zajęć  z  elementami  wspinaczki  sportowej  w  miejscu  prowadzenia  działalności,  a  to  na

ściance  wspinaczkowej  przy  ul.  Przybyszewskiego  63  s.  174  we  Wrocławiu,  z

poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z wiedzą instruktorską,  w

ramach tzw. półkolonii w okresie ….....................:

§ 2.

1. Prowadzącymi zajęcia są osoby, które posiadają kwalifikacje instruktorskie.

2. Opłata ryczałtowa za udział dziecka w półkolonii, o której mowa w par. 1 wynosi …………

zł brutto.

3. Zajęcia w ramach półkolonii  odbywają się w następującym okresie: od ….......(data) do

….......(data), w godzinach od........ do.........

3. Nieobecność dziecka na zajęciach  nie zwalnia Opiekunów z opłat. 



§ 3.

Opiekunowie zobowiązani są do:

1. Dokonania opłaty za uczestnictwo dziecka w półkolonii najpóźniej do dnia …...

2.  Niezwłocznego  informowania  prowadzących  zajęcia  w  przypadku  wystąpienia

przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach.

3.    Świadczenia  wynikające  z  umowy  nie  są  objęte  ubezpieczeniem  od  następstw

nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie Rodzic może wykupić sobie samodzielnie. 

4.  Przestrzegania  oraz  pouczeniu  dziecka  o  konieczności  przestrzegania  poniżej

przedstawionych warunków uczestnictwa w półkolonii:

Warunki Uczestnictwa w półkolonii:
a. Uczestnik  (dziecko)  zobowiązuje  się  do  przestrzegania,  Regulaminu  Ścianki

Wspinaczkowej „ZERWA” i obowiązujących przepisów BHP. Zapoznanie się z nimi
poświadcza rodzic podpisem na niniejszej umowie.

b. Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji  finansowych z Rodzicami,  których
dziecko  istotnie  naruszyło,  albo  uporczywie  narusza  ustalony  porządek  imprezy,
zagraża jej realizacji  lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze
świadczeń. 

c. Za każdą zawinioną przez dziecko- uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową 
ponosi Rodzic.

d. Wykonawca nie zwraca kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy Rodzica lub
dziecka- uczestnika.

e. Organizator  nie  odpowiada  za  należące  do  dziecka-  uczestnika  przedmioty

zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.

§ 4.

1.  Opłaty  za  zajęcia  powinny  być  dokonywane  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  nr:

................................................................. lub osobiście gotówką lub kartą płatniczą.

2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony

rachunek bankowy.  Uchybienie  terminowi  płatności  za poszczególne miesiące spowoduje

brak możliwości uczestnictwa w dalszych treningach do chwili uregulowania zaległości.

§ 5.

1.  Każda  ze  stron  może  niniejszą  umowę  wypowiedzieć  najpóźniej  na  14  dni  przed

rozpoczęciem zajęć półkolonijnych

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

przypadku nie uregulowania płatności w umówionym terminie, bez konieczności odrębnego

wezwania do zapłaty.

§ 6.

1. Umowa niniejsza wiąże strony od chwili jej podpisania do dnia przeprowadzenia ostatnich

zajęć wskazanych w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

3. Wypowiedzenie umowy obywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 7.

Niniejszym  Opiekunowie  upoważniają  Wykonawcę  do  przetwarzania  danych  osobowych

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j.t. Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z

późn. zm./.

§ 8.

1.  Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd

właściwy miejscowo dla Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowa została  sporządzona w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach -  po jednym dla

każdej ze stron.

........................................................... ...................................................

Przedstawiciel  wykonawcy     Opiekunowie


