
Porozumienie – grupowa nauka pływania dla dzieci

Zawarte dnia ............... w Końskich pomiędzy: Pływalnia Miejska w Końskich, mająca siedzibę ul. 
Warszawska 38, reprezentowaną przez: p.o.Dyrektora Pływalni – Andrzeja Mijasa - zwanego dalej
organizatorem 

a
 Panią / Panem ............................................ prawnym opiekunem 
dziecka .......................................................................( uczestnika zajęć),
 zwanego/zwaną w dalszej części porozumienia : Korzystającym
tel. ........................................................... Mail..........................................................
Adres.......................................................................................

§1
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnienie obiektu Pływalni w celu prowadzenia
cyklu treningów grupowych, w zakresie nauki pływania w formie kursu.
2.Organizator zobowiązuje się umożliwić korzystanie przez trenującą grupę z odpowiedniej części
basenu (tor) i sprzętu do nauki pływania.

§2
1.Treningi  odbywać  się  będą zgodnie  z  harmonogramem w okresie  od  ..............do...............w
godzinach popołudniowych.
2. Program przewiduje treningi w liczbie ....... godzin lekcyjnych (45 min.).
3.  Trening  będzie  prowadził  instruktor/trener  wyznaczony  przez  Organizatora,  na  podstawie
stosownej umowy.

§3
1.  Strony  ustalają,  że  za  usługi  wymienione  w  niniejszym  porozumieniu  przysługuje
Organizatorowi  wynagrodzenie  w  wysokości  .............  zł  brutto
(słownie:  ...............................................................  złotych  00/100)  za  semestralny  kurs  nauki
pływania. 
2. Korzystający zobowiązuje się wpłacić należność w kwocie ................. zł za cały kurs z góry w
kasie Pływalni Miejskiej.
3.  Korzystający  ponosi  koszty  poniesione  przez  Organizatora,  w  związku  z  organizacją
opłaconych,  a  niewykorzystanych  treningów.  Inaczej  organizator  nie  zwraca  pieniędzy  za
opłaconą  usługę  ,  jeśli  Korzystający  z  różnych  przyczyn,  niezależnych  od  Organizatora,  nie
skorzystał z usługi.
4. W w/w opłacie mieści się należność za wstęp na pływalnię. Czas przebywania uczestnika 
treningu w strefie płatnej, jest ściśle powiązany z czasem treningu i czasem na spokojne 
przebranie się przed i po treningu. Czas przebywania w strefie płatnej nie może przekroczyć 90 
minut. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, wówczas Korzystający dokonuje opłaty wg cennika 
obowiązującego na obiekcie.
5. Korzystający może wejść do szatni z dzieckiem/uczestnikiem kursu, nie ponosząc żadnych 
opłat pod warunkiem, że jego obecność w strefie płatnej jest tylko na czas przebrania dziecka i 
doprowadzenia go do osoby prowadzącej trening, jak również przejęcia opieki nad dzieckiem po 
zakończeniu treningu.6. Dłuższe przebywanie opiekuna na hali basenowej jest objęte opłatą w/g 
obowiązującego cennika.

§4
1. Organizator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Korzystającego o planowanych 
przerwach w funkcjonowaniu obiektu (minimum10 dni przed postojem).
2.Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Korzystającego o przełożeniu planowanego 
treningu na inny termin, co najmniej na treningu poprzedzającym zdarzenie.
3. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Korzystającego o ewentualnym odwołaniu 
treningu, niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, jeśli odwołanie wynika z przyczyn, których nie 
można było przewidzieć wcześniej.
4. W przypadku określonym w pkt.2 §4 oraz w razie przerw nieplanowanych, treningi zostaną 
przeniesione na inny termin .Termin dodatkowy nie musi odpowiadać terminom określonym w 
grafiku wcześniej przyjętym, ale musi odbyć się w czasie poprzedzającym zakończenie kursu.



5. W przypadku niewykorzystania przez Korzystającego, zakupionej usługi, czyli określonej liczby 
treningów w czasie trwania kursu, Organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą treningi, 
może zezwolić Korzystającemu na odrobienie niewykorzystanych godzin kursu. Następuje to 
jednak w wyjątkowych przypadkach i jest rozpatrywane indywidualnie. 

§5

Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów i 
odpowiedzialny jest za ich przestrzeganie przez uczestnika treningów oraz stosowania się do 
zaleceń kierownictwa obiektu.

§6

Uczestnikiem treningów jest dziecko, w imieniu którego Korzystający zawarł porozumienie. 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i obowiązek opieki nad nim spada na 
prowadzącego trening, ale wyłącznie na czas trwania treningu w wodzie. Czas jaki jest potrzebny 
na przebranie się dziecka w szatni, na zabiegi higieniczne oraz dojście do prowadzącego, jest 
czasem w którym pełną opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/prawny opiekun.

§7

Osoba prowadząca trening przejmuje opieką nad dzieckiem na czas treningu, a rodzic/opiekun 
wyraża na to zgodę.

§8

Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia, 
poprawnego świadczenia usług oraz przekazywania materiałów informacyjnych , zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych , Dz.U.2018 poz.1000

§9

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

 Korzystający                                                                               Organizator


