
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z NAUKI PŁYWANIA 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Semestr 1  

 

Zawarta w dniu 7.09.2022r pomiędzy: 

Agencją Sportu i Rekreacji - RYŁKO SPORT 

Jakub Ryłko ul. Zielona 755 43-378 Rybrzowice 

 

DANE UCZESTNIKA KURSU 

…………………………………………………………………………………………………  

nazwisko i imię uczestnika                                                                              data urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………  

adres zamieszkania : kod pocztowy, miejscowość, ulica 

 

DANE RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) UCZESTNIKA KURSU* 

…………………………………………………………………………………………………  

nazwisko i imię  

…………………………………………………………………………………………      

Telefon                                                                                               e-mail 

 

Informuję, że zapoznałem(łam) się z warunkami umowy. Prawdziwość powyższych danych oraz akceptuję 

poniższych „warunków uczestnictwa i płatności” potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam również 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka), dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833). 

(Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Agencję Sportu i Rekreacji -Ryłko Sport fotografii jak i nagrań 

wideo z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie trwania zajęć,w celach reklamowych, 

informacyjnych i marketingowych). 

…………………………………………………………………………………………………  

Miejscowość dnia                                                                                  podpis  uczestnika(rodzica/ opiekuna)  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach nauki 

pływania, oraz że moje dziecko jest ubezpieczone od NNW w ramach  ubezpieczenia 

(szkolnego - przedszkolnego). 

…………………………………                                    ………………………… 

miejscowość,  dnia                                                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

 

WARUNKI UMOWY: 

Przed rozpoczęciem udziału w kursie uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami 

uczestnictwa.  

1. 

Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczeniu usługi” stanowi umowę pomiędzy Jakub 

Ryłko, właścicielem firmy  Ryłko Sport   a uczestnikiem (rodzicem lub prawnym opiekunem 

uczestnika) kursu. 

2. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez organizatora usługi z nauki pływania. Zajęcia są cyklem 

rocznym z podziałem na semestr letni i zimowy.  

W tym okresie organizator zobowiązuje się do realizacji programu podczas cotygodniowych 

zajęć ( czas trwania 45 min /tydzień), odbywających się w………………………………….. 

 W przypadku rezygnacji, usługobiorca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym 

organizatora z miesięcznym okresem wyprzedzenia. Rezygnację należy dostarczyć do 

organizatora lub wysłać drogą elektroniczną na adres: rylko.sport@gmail.com do 5 dnia 

miesiąca poprzedzającego rezygnację.  

3. 

Organizator ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu podczas zajęć na pływalni. Za 

szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają opiekunowie. Za bezpieczeństwo podczas 

zajęć odpowiada instruktor prowadzący a za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice 

/ opiekunowie prawni. 

4. 

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni na której 

odbywają się zajęcia.  

5. 

Opłaty miesięczne pobierane są z góry. Opłata miesięczna wynosi 140zł (mały basen) 150zł 

(duży basen) w Bielsku-Białej 

Wpłaty należy dokonać u instruktora prowadzącego do 10 każdego miesiąca lub na numer 

konta. Ważne  

w tytule przelewu proszę podać imię nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest przelewana 

kwota.  

6. 

Nie przewiduje się zwrotów kosztów za nieobecności. Uczestnikowi raz w miesiącu 

przysługuje możliwość odrobienia zajęć z powodu choroby bądź zdarzenia losowego po 

mailto:rylko.sport@gmail.com


wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia 

nieobecności najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć. W takim 

przypadku organizator zastrzega sobie wybór dnia oraz godziny zajęć. 

7. 

Opłata miesięczna jest równa 4 spotkaniom w miesiącu. Jeśli w miesiącu przypada 5 dni 

zajęciowych opłata jest niezmienna. Jednak w przypadku odwołania zajęć z winy 

organizatora w danym lub innym miesiącu, piąte spotkanie zostanie zaliczone na poczet 

utraconych zajęć.  W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają. 

 

 

8. 

 

Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy: 

 

27 1140 2004 0000 3102 7801 5796 
(mBank) 

 

Tytuł przelewu: nauka pływania : imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc  

 

9. 

 

Z powodów technicznych i zdarzeń losowych niezależnych od organizatora: wymiana wody 

w basenie, konserwacja itp. Zajęcia mogą zostać odwołane. W takim przypadku organizator 

dokona zwrotu kosztów za nieodbyte zajęcia.  

 

10. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest  brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w  zajęciach 

nauki i doskonalenia pływania.  

11. 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane zgodnie z 

przepisami kodeksu cywilnego, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny w 

Bielsku-Białej.  

 

 


