UMOWA ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W SZKOLE PŁYWANIA
„MAK SPORT”

Dane uczestnika
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia:
……………………………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy:
………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………
@mail:
………………………………………………………………………………
Umowa zawarta jest pomiędzy osobą zgłaszającą ………………………………………………..
a
MAK SPORT Michał Kmieć z siedzibą przy ul. Braoskiego 113 41-700 Ruda Śląska
NIP: 6482595548,
REGON: 368046072,.
Umowa jest zawierana na okres roku szkolnego 2018/2019.
1. MAK SPORT Michał Kmied zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorów
lub trenerów pływania,
2. Rok szkolny składa się z 10 miesięcy w tym z 3 semestrów.
3. Po zakooczonym semestrze uczestnik jest AUTOMATYCZNIE przepisywany na kolejny semestr.
4. W razie rezygnacji z zajęd w kolejnym semestrze należy poinformowad szkołę pływania MAK
SPORT poprzez podpisanie rezygnacji znajdującej się na umowie. W przypadku nie poinformowania
oraz braku złożenia w/w rezygnacji szkoła ma prawo żądad opłaty za rozpoczęty semestr.
5. Wpłaty za zajęcia należy dokonywad przelewem lub osobiście do:
10 Października - 1 Semestr
10 Stycznia - 2 Semestr
10 Kwietnia - 3 Semestr
W przypadku nieterminowych wpłat zostaną zgodnie z art. 481 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego naliczane
odsetki ustawowe.
6. Dane do przelewu:
Bank ING: 83 1050 1331 1000 0092 4580 0694
MAK SPORT Michał Kmieć
ul. Brańskiego 113 41-700 Ruda Śląska
TYTUŁEM: Imię i nazwisko uczestnika / dzień zajęć/ godzina / basen
Wpłata za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem
7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje nie wpuszczeniem na zajęcia.
8. Dopuszczani do zajęd zostaną jedynie uczestnicy z brakiem przeciwwskazao zdrowotnych.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zaleceo:
a) Punktualnego przychodzenia na zajęcia (max. 15 minut przed zajęciami)
b) Karnetu nie można przekazywad innym osobom niż wymienione w umowie
c) Karnet nie umożliwia korzystania z dodatkowych atrakcji tj. sauny itp.
d) Po zakooczeniu zajęd uczestnik opuszcza nieckę basenową
e) Odrabianie zajęd jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym
uzgodnieniu z instruktorem i zapisaniu się na listę odrabiających. Osoby, które nie poinformują o
chęci odrabiania zajęd nie będą mogły uczestniczyd w lekcji.
f) Ilośd miejsc w grupach jest ograniczona.
10. Zaległe zajęcia można odrabiad przez cały rok szkolny w zależności od możliwości czasowych
uczestnika. Odrabiad mogą tylko czynni uczestnicy. Nie zwracamy kosztów oraz nie przepisujemy ich
na kolejne miesiące!
11. Zajęcia są prowadzone jako 1 godzina lekcyjna, czyli 45 min. Oprócz tego uczestnicy mają
dodatkowy
czas (15 min) na przygotowanie do zajęd, sprawdzenie obecności oraz rozgrzewkę.
12. Rezygnacja z zajęd –tak jak w punkcie nr 4 oraz uczestnik, który rezygnuje z zajęd w Szkole
Pływania MAK SPORT jest zmuszony do wypełnienia rezygnacji. Przy rezygnacji należy zwrócid
karnet.
13. Uczestnika obowiązuje regulamin pływalni oraz regulamin szkoły pływania "MAK SPORT”
14. W sytuacji niezależnej od organizatora tj. zmiany w harmonogramie pływali, co wiąże się z
brakiem zajęd, następuje przepisanie kosztów na następny semestr za każde zajęcia, lub wyznaczony
termin w którym będzie można odrobid zaległe zajęcia.
Oświadczam, że nie mam i/lub uczestnik (dziecko) nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do
uczestniczenia w zajęciach na basenie organizowanych przez MAK SPORT Michał Kmied.
…………………………………………………………………………
data i czyt. Podpis

……………..………………………………………………
data, imię i nazwisko oraz pieczątka firmy
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęd, filmów w celach promocyjnych po przez MAK SPORT
Michał Kmied
…………………………………………………………………………
data i czyt. podpis

……………..………………………………………………
data, imię i nazwisko oraz pieczątka firmy
REZYGNACJA Z ZAJĘĆ PŁYWANIA
Informuję, że z dniem …………………………………………….. rezygnuję z zajęd nauki i doskonalenia pływania.
Jednocześnie informuję, że karnet został zwrócony oraz nie posiadam zaległości finansowych wobec
MAK SPORT Michał Kmied
……………………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna

