UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUKA/DOSKONALENIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
Zawarta dnia ………………………………………. w Szczecinie pomiędzy:

Stowarzyszenie „SportCamp”
ul. Polskich Marynarzy 91/8, 71-050 Szczecin
Tel. kom. +48 509 096 228
E-mail: sportcamp@sportcamp.pl
www.pilkareczna.szczecin.pl
KRS: 0000512720
NIP: 8522608093

Konto bankowe: SANTANDER 59 1090 2268 0000 0001 2365 3838
a:
ZGŁASZAJĄCY KLIENT:
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………….Tel: …………………………………………………………
Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………….E-mail: .…………………………………………………..
UCZESTNICY ZAJĘĆ:
1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………Data ur. dziecka …………………………………
2. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………Data ur. dziecka …………………………………
DZIEŃ/GRUPA:

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ ………………………………………………..………………………

GRUPA WIEKOWA ………………………………………

§1
Umowa została zawarta na okres od ………………………………………………. do 25.06.2021 r.
§2
Zajęcia podzielone są na dwa semestry i dostosowane do harmonogramu pracy szkoły. Płatności dokonywane będą
na konto bankowe (SANTANDER 59 1090 2268 0000 0001 2365 3838), w ratach miesięcznych
- I rata w wysokości 130 zł do 30.09.2020 r.,
- kolejne raty w wysokości 130 zł do 12-ego każdego miesiąca:
§3
Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie.
§4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
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REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH AKADEMII „SPORTCAMP”
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Zajęcia podzielone zostały na dwa semestry (zimowy, letni), po 15/30 godzin zegarowych każdy.
Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu/ 2x w tygodniu w ustalonych grupach.
Sekcje Stowarzyszenia „SportCamp” funkcjonują według załączonego harmonogramu zajęć.
Uczestnicy oraz rodzice proszeni są o przybycie na teren obiektu sportowego na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Za niewykorzystane zajęcia Stowarzyszenie „SportCamp” nie zwraca poniesionych kosztów.
W szczególnych przypadkach, klient może być traktowany indywidualnie. Postępowanie indywidualne następuje po
wcześniejszym uzasadnieniu dostarczonym w formie pisemnej.
Trener sprawuje opiekę nad dzieckiem tylko podczas prowadzonych zajęć na sali gimnastycznej/pływalni. Przed
rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny.
Płatność za zajęcia, zgodnie z harmonogramem dokonywana jest do 12-tego każdego miesiąca
lub w ustalonych ratach.
Cena usługi nie obejmuje ubezpieczenia uczestników podczas zajęć, turniejów oraz imprez sportowych.
Klient ma możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW na czas prowadzenia zajęć, turniejów
oraz imprez sportowych za dodatkową opłatą.
Koszty dotyczące wpisowego za turnieje sportowe ponosi Klient.
Nieterminowe uregulowanie należności spowoduje naliczanie ustawowych odsetek.
Nieuregulowanie płatności za zajęcia w terminie 30 dni od ustalonej daty, skutkuje wypowiedzeniem niniejszej umowy
przez Stowarzyszenie „SportCamp”.
Zamawiający ma obowiązek poinformować usługodawcę na piśmie o zmianie swojego adresu korespondencyjnego,
adresy e-mail lub numeru telefonu.
Korespondencja przekazana na ostatnio znany adres zamawiającego, adres e-mail lub numer telefonu uważana jest za
skutecznie doręczoną.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej.
Rezygnacja ze świadczeń usługi uznana jest za skuteczną wyłącznie, jeśli została złożona w formie pisemnej,
a następnie potwierdzona przez usługodawcę pisemnie lub mailowo.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zbieranie, wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka, na potrzeby
informacyjne i promocyjne, na stronach internetowych Stowarzyszenia „SportCamp” z siedzibą
w Szczecinie oraz stronach internetowych portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, kanale YouTube
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na w/w stronach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości,
wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Stowarzyszenia
„SportCamp” oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach Stowarzyszenia.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
„Stowarzyszenia SportCamp” z siedzibą w Szczecinie, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/ wypowiedzi dziecka
na potrzeby określone w oświadczeniu.

………………………………………
data zawarcia umowy

…………………………………….

………………………………………….

podpis zgłaszającego/klienta

podpis organizatora

.
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pieczątka Administratora Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Stowarzyszenie na rzecz popularyzacji sportu i rekreacji ruchowej „SportCamp” z siedzibą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w Szczecinie, ul. Polskich Marynarzy 91/8, 71-050 Szczecin, KRS 0000512720
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zakładu, siedziba, nr KRS

2. podanie danych osobowych jest:
a.

prowadzenia spraw księgowych

dobrowolne, ale niezbędne w celu ………………………………………………………………………………………….

3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia spraw księgowych
5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

Urząd Skarbowy, ZUS

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania,
prawo
do
wniesienia
sprzeciwu,
prawo
do
przenoszenia
danych,
a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………….……………………………………………………….
data, podpis zgłaszającego/klienta
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