UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ ROLKOWYCH

Zawarta w ............................... w dniu ……………………………….. r. między: firmą 4 Skater Sp. z O. O. z
siedzibą w Katowicach 40-013, Mielęckiego 10 lok 503, , dalej zwaną Instruktorem a:
1* (dotyczy osób pełnoletnich)
Imię i nazwisko

Nr telefonu

e-mail

Nr telefonu

e-mail

Zwanym dalej uczestnikiem,

2* (dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18)
Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna

zwanym dalej Opiekunem,
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………….... Wiek w chwili rozpoczęcia zajęć: ……….

§ 1.
1. Instruktor zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie nauki jazdy na rolkach z poszanowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską w wyznaczonych przez siebie
porach komunikowanych drogą mailową.
2. Instruktor zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską, która będzie prowadzić zajęcia z dziećmi. Instruktor
zapewnia profesjonalne prowadzenie zajęć w zakresie treningu jazdy na rolkach oraz psychomotorycznego
rozwoju dziecka.
3. Zajęcia odbywają się na skateparku w Katowicach (PTG) przy ulicy Pułaskiego lub zamiennie w Skate In
Park przy ulicy Ceglanej 67B w Katowicach. Informacja o miejscu odbywania się zajęć będzie przekazywana
Uczestnikom / Opiekunom odpowiednio wcześnie drogą mailową lub sms.

§ 2.
1. Uczęszczanie na zajęcia wiąże się z koniecznością wnoszenia ustalonych przez Instruktora opłat do 3
dnia danego miesiąca. Wysokość składki rodzic/opiekun otrzyma w informacji mailowej na początku każdego
miesiąca.
§ 3.
1. Schemat płatności:
a) Płatność miesięczna za 90 minut zajęć tygodniowo w wysokości: 160 zł miesięcznie od osoby
dorosłej, 120zł miesięcznie za dziecko do lat 16.
b) Płatność tygodniowa za 90 minut zajęć w wysokości: 45zł jednorazowo od osoby dorosłej, 35zł
jednorazowo za dziecko do lat 16.
c) Płatność semestralna (6 miesięcy) za 90 minut zajęć tygodniowo: 950zł od osoby dorosłej, 750zł
za dziecko do lat 16.
2. Płatności realizowane są poprzez aplikację, z której korzysta szkółka 4SKATER: „sportbm” (Aplikacja do
pobrania ze sklepu Play oraz Apple, każdy uczestnik otrzyma zaproszenie aby dołączyć do zespołu 4Skater)
§4
1. Oświadczam, że stan zdrowia psychicznego i fizycznego uczestnika zajęć jest dobry i umożliwia udział w
treningach oraz, że nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału w treningach.
3. Uczestnicy / Opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia, w
przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach. W takich przypadkach istotne
jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących ( trenerów).
4. Uczestnicy / Opiekunowie wyrażają zgodę udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach tego
wymagających.
5. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje
zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu Uczestnika oraz jego udziału w zajęciach jeśli nie wynikły z
niekompetencji instruktora.
6. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez
Uczestników wartościowych przedmiotów, w tym: telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu sportowego i
innych, odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

§ 5.
1. Uczestnicy / Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka
do celów statystycznych szkółki, a także wizerunku ( tj. zdjęcia, nagrania video) dziecka do celów
marketingowych szkółki oraz ich partnerów.

§ 7.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od daty podpisania na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za tygodniowym okresem wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie umowy odbywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może wystąpić drogą
mailową.
4.W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez rodzica lub dziecko, Instruktor jest
uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
Rodziców/opiekunów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego.3. Umowa
została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
4. Umowa powyższa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Data i podpis Uczestnika / Opiekuna

Data i podpis Instruktora

………………………………………

…………………………………

OŚWIADCZENIE
w sprawie udostępnienia wizerunku do celów marketingowych
Zezwalam umieszczenie zdjęć lub filmów z moim wizerunkiem/ wizerunkiem mojego dziecka w celach
promocji oraz marketingu działalności szkoły rolkowej 4 Skater Sp. z o.o.

i jej partnerów w mediach

społecznościowych oraz na
stronach www:
1. www.tomaszkwiecien.pl 2. Na profilu facebook: 4 Skater Szkoła i Sklep Rolkowy 3. Na profilu facebook:
Tomasz Kwiecień 4. Na profilu facebook: Rollcamp 5. Na profilu Youtube: Tomek Kwiecień
..........................................................................
(data i podpis )

OŚWIADCZENIE (PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH)

Ja ................................................................ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich** danych osobowych zgodnie z
RODO w celu przekazania informacji na temat wydarzenia Rollcamp 18+ i innych działań szkółki 4Skater Tomasz
Kwiecień Mielęckiego 10/503 Katowice 40-013. Dane w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail są
przechowywane i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej
RODO) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisam i krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Data / Podpis Uczestnika

** Jak również danych moich podopiecznych wskazanych w niniejszej umowie.

