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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE NAUKI PŁYWANIA 

 

Pomiędzy: 

IMIĘ I NAZWISKO (rodzica lub opiekuna): ............................................................................................   

IMIĘ I NAZWISKO (uczestnika):.............................................................................................................  

DATA URODZENIA (uczestnika): ...........................................................................................................  

TELEFON:  .............................................................................................................................................  

E-mail: ...................................................................................................................................................  

a  

Szkołą Pływania KU AZS UAM Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 

 

1.PRZEDMIOT UMOWY: 

a) Nauka i doskonalenie pływania  

b) Rodzaj kursu: grupowy 

 

2.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY: 

Kurs nauki i doskonalenia pływania trwa od 13.09.2021 do 15.01.2022 na pływalni przy  

ul. Strażewicza 21 w Poznaniu. 

Łączna liczba spotkań zgodna harmonogramem umieszczonym w cenniku na stronie internetowej. 

 

3.WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Całościowa opłata kursu w wysokości zgodnej z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej 

płatna przelewem na konto do daty podanej w wiadomości e-mail. 

KU AZS UAM Poznań ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań 

Santander Bank Polska 

Nr konta: 30 1090 1737 0000 0001 3604 9835 

W tytule: Imię i nazwisko uczestnika 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

b) Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku zwłoki płatności przekraczającej 7 

dni.  

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
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e) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że mój/mojego dziecka stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach ruchowych 

w basenie oraz naukę pływania. 

 

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

podpis  

Informuję, że ja/moje dziecko: 

- Choruję/nie choruję* na przewlekłe choroby: 

 

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

- Zażywa/nie zażywa leki: 

 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

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

podpis  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkoła Pływania KU AZS UAM 

Poznań w celach informacyjnych, organizacyjnych, rekrutacyjnych i marketingowych [zgodnie z 

informacjami zamieszczonymi na stronie: http://swimazsuam.pl/home,28,polityka_prywatnosci.html] 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie przez Szkoła Pływania KU AZS UAM Poznań 

fotografii oraz wideo z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych podczas zajęć nauki i doskonalenia 

pływania obejmujących niniejszą umowę w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych w 

formie cyfrowej i analogowej z zastrzeżeniem zachowania zasad etyki i estetyki. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Podpis Organizatora   Data i podpis 

opiekuna/rodzica/uczestnika 


