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UMOWA nr ………../T10/2018 

 

Zawarta w dniu ...................... w Warszawie pomiędzy: 

Imię  .................................................. Nazwisko ......................................................................... 

Nr pesel ..............................................  Seria i nr dowodu osobistego ...................... .......................   

W imieniu - imię i nazwisko uczestnika (grającego) ............................................................................ 

Data urodzenia grającego ............................. Tel.  ....................................................................... 

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

Ulica .................................................................... Kod..................... Miasto .............................. 

Zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem,  

a 

PPHU „Tie Break” Magdalena Rejniak Romer, z siedzibą w Warszawie, przy Al. KEN 21/86, 02-722 Warszawa, wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 166457, reprezentowaną przez 

……………………………………………………………………………………………………, zwaną w dalszej części umowy Szkołą. 

1§  

1. Przedmiot Umowy. 

1.1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udziału Uczestnika w programie Tenis 10 (dalej zwanym Program) 

prowadzonym przez Szkołę.  

2§  

2. Zasady udziału w Programie. 

2.1. Rekrutacja do Programu prowadzona jest przez trenerów Szkoły, którzy decydują o przynależności grupowej ; 

2.2. Harmonogram zajęć w Szkole pokrywa się z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 ogłoszonym przez MEN, oraz z 

powszechnie stosowanym przez większość szkół, kalendarzem dni wolnych. 

2.3. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Szkoła nie zwraca pieniędzy, z zastrzeżeniem pkt. 2.5.;  

2.4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do odbierania zajęć z inną grupą; 

2.5. Dłuższa niż dwu tygodniowa nieobecność Uczestnika wskutek choroby może zostać uwzględniona przy opłacie za 

następny miesiąc, na podstawie okazanego zwolnienia lekarskiego, pod warunkiem dostarczenia zwolnienia do biura 

Szkoły w terminie maksymalnie jednego miesiąca od zakończenia zwolnienia, oraz że Uczestnik nie zalegał 

z płatnościami. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w kolejnym miesiącu; 

2.6. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Szkoły – termin odbioru wyznacza Szkoła w porozumieniu z Uczestnikami; 

2.7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu, na którym prowadzone są zajęcia, ewentualnie godziny odbywania się zajęć 

ze względu na organizację turniejów. W takim przypadku  Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie z wyprzedzeniem 

przynajmniej jednego dnia; 

3§  

3. Szkoła zobowiązuje się do: 

3.1. Szkolenia dzieci zgodnego z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego. 

3.2. Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach (z zastrzeżeniem pkt. 2.7); 

3.3. Zapewnienia sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć; 

3.4. Zorganizowania dwóch imprez sportowych dla Uczestników; 

3.5. Informowania drogą elektroniczną lub telefoniczną z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach w terminie lub 

miejscu prowadzenia zajęć; 

3.6. Informowania drogą elektroniczną o wszelkich działaniach związanych z realizacją Programu; 

4§  

4. Zasady płatności. 

4.1. Jednostką rozliczeniową są dwa miesiące;  

4.2. Wysokość opłaty określa cennik. Aktualny cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

4.3. Opłata miesięczna za zajęcia jest stała w ciągu roku i nie zależy od liczby zajęć w ciągu miesiąca, wyjątek stanowią miesiące: 

grudzień – ¾ miesięcznej opłaty, styczeń - ¾ miesięcznej opłaty, luty - ¾ miesięcznej opłaty oraz czerwiec - ¾ miesięcznej 

opłaty;  

4.4. Opłaty za udział w Programie ponoszone są z góry, na podstawie wystawionej i przesłanej drogą elektroniczną faktury VAT (z 

7-dniowym terminem płatności) 

4.5. Nie opłacanie zajęć w terminie powodować będzie naliczanie ustawowych odsetek; 
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4.6. Płatności można dokonać przelewem na konto BANK ZACHODNI WBK 63 1500 1865 1218 6008 4282 0000 lub gotówką bądź 

kartą w biurze Szkoły; 

5§  

5. Czas trwania umowy. 

5.1 Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do końca ustawowego roku szkolnego 2018-2019 tj. 

22.06.2019r.;  

5.2. Umowa może zostać wypowiedziana za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca 

kalendarzowego, pisemnie bądź drogą elektroniczną, pod rygorem nieważności;  

5.3. W przypadku, gdy czynność wymieniona w punkcie 5.2. nie została wykonana, Szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania 

opłaty za uczestnictwo w Programie do końca okresu na jaki została podpisana umowa. 

5.4. Szkoła ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niemożliwości korzystania 

przez Szkołę z obiektu sportowego  przy ulicy Koncertowej 8a spowodowanego zdarzeniem siły wyższej lub w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy obiektu zawartej z Gminą Warszawa Ursynów. 

6§  

6. Dane Uczestnika oraz prawa do wizerunku 

6.1. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Szkoły, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie danych 

zawartych w niniejszej umowie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy 

w szczególności danych teleadresowych. 

6.2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie wizerunku swojego dziecka (w formie fotograficznej 

i/lub filmowej) przez Szkołę, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. 

– Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. Zm. Jednocześnie Rodzic/opiekun oświadcza, że zgoda dotyczy  fotografii i/lub 

materiałów filmowych przedstawiających wizerunek jego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez 

organizowanych przez Szkołę. Rozpowszechnianie przez Szkołę wizerunku dziecka w formie fotografii i/lub materiałów 

filmowych może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

7§  

7. Postanowienia końcowe. 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego; 

7.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

7.3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

       
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PPHU TIEBREAK MAGDALENA REJNIAK-ROMER, Ul. Aleja K.E.N. 21/86, 02-722 WARSZAWA,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - INSP.ODO@GMAIL.COM 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług klubu tenisowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, b i f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Usług. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy 
  

 
 
 
Podpis osoby reprezentującej Uczestnika PPHU  "TIE BREAK" 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………... …..………………………….. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Cennik 
(obowiązuje od 03.09.2018) 

 
Tenis 10 
 

 
Grupa 1 x na 1 m-

ce 
1 x na 2 m-

cy  
wybór 

M (1 x 1 godz.) 155,00 310,00  
NIEBIESKA (2 x 1 godz.) 250,00 500,00  

NIEBIESKA REKR. (1 x 1 godz.) 155,00 310,00  
CZERWONA (2 x 1,5 godz.) 295,00 590,00  

CZERWONA REK. (1 x 1,5 godz.) 180,00 360,00  
POMARAŃCZOWA (2 x 1,5 godz.) 400,00 800,00  

POMAR. SPORT (5 godz. w tygodniu) 560,00 1120,00  
POMAR REKR. (1 x 1,5 godz.) 230,00 460,00  

ZIELONA (2 x 1,5 godz.) 460,00 920,00  
ZIELONA SPORT (3 x 1,5 godz.) 670,00 1340,00  

ZIELONA REK (1 x 1,5 godz.) 250,00 500,00  
ŻÓŁTA (2 x 1,5 godz.) 460,00 920,00  

ŻÓŁTA REK (1 x 1,5 godz) 250,00 500,00  
 

Podane ceny zawierają 8% podatek VAT 
 

 
  
 
 
Podpis Uczestnika/osoby reprezentującej Uczestnika PPHU  "TIE BREAK" 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………….. ……………………….…….. 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja ………………………………………………………………………………… oświadczam,  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

że moje dziecko ……..……………………….............................  
                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach sportowych (tenis) organizowanych przez  

firmę PPHU „Tiebreak” i brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań (również 

medycznych) do udziału w tych zajęciach. 

 

 Podpis Uczestnika/osoby reprezentującej Uczestnika
  
 

 
 
 

…………………………………………………….. 

 


