Umowa na
„Ferie zimowe z Professional Swimming Academy 2023”

zawarta w dniu ............................ pomiędzy (dane rodzica) ………………………………………………………
zamieszkałą/ym przy ul. ..............................................................................., kod _ _ - _ _ _
(miejscowość)......................................., PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tel.............................., w imieniu
małoletniego Uczestnika: ................................................................, którego pełne dane Rodzic podał w karcie
kwalifikacyjnej, zwaną/ym dalej Rodzicem,
a Professional Swimming Academy Marcin Babuchowski, Łódź, NIP 725-184-38-05, reprezentowaną przez
Marcina Babuchowskiego - właściciela, zwaną dalej Szkolą Pływania PSA
o następującej treści:
§1
1. Uczestnik zapisuje się na organizowany przez Szkołę Pływania PSA (odpowiednie podkreślić):
a. I tydzień ferii w okresie 16-20.01.2023 r.
b. II tydzień ferii w okresie 23-27.01.2023. r.
2. Ferie odbywać się będą w formie 5 dniowej (poniedziałek -piątek), w wymiarze 8 godzin dziennie,
od godziny 8.00 do godziny 16.00.
3. Zajęcia odbywać się będą we wskazanych miejscach budynku Akademickiego Centrum
Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Politechniki 10 w Łodzi.
4. Część zajęć odbędzie się poza terenem wskazanym w § 1 ust. 3 tj. w Centrum Handlowym Sukcesja (kręgle
i kino) Łódź, al. Politechniki 1, oraz w Mandorii w Rzgowie (dojazd autokarem).
§2
Szkoła Pływania PSA zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi:
a. zajęcia prowadzone przez wychowawców i trenerów PSA,
b. codziennie 60 min zajęć na basenie,
c. realizację pełnej liczby godzin ferii zgodnie z programem,
d. dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiad,
e. wodę mineralną dla każdego uczestnika,
f. pamiątkę uczestnictwa w feriach,
g. pakiet startowy w tym koszulkę PSA i gadżety,
h. zajęcia zorganizowane w godz. 8:00-16:00 codzienne
i. relacje z zajęć na Facebook.com/PSAszkolka oraz Instagram -psaswimming
§3
1. Opłata za 1 (jeden) tydzień ferii wynosi 1000 zł . W przypadku zapisania się na 2 (dwa) tygodnie lub więcej ,
cena kolejnych tygodni wynosi odpowiednio 950 zł za każdy kolejny. W przypadku zapisania rodzeństwa,
kwota każdego uczestnika jest stała i wynosi 950 zł. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po
wcześniejszym uzgodnieniu.
§4
1. Uczestnik zapłaci gotówką lub przelewem w terminie nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia
wskazanego turnusu ferii kwotę zaliczki w wysokości 500 zł za Uczestnika lub pełną opłatę nie później niż 2
tygodnie do rozpoczęcia ferii.
2. Przy zapłacie późniejszej niż 2 (dwa) tygodnie przed rozpoczęciem turnusu musi zostać uiszczona pełna
opłata za zajęcia w kwocie wskazanej w § 3 ust. 1.
3. Opłaty należy wnosić gotówką w holu pływalni Zatoki Sportu w Łodzi przy Al. Politechniki 10 przy
stanowisku szkoły pływania Professional Swimming Academy w godzinach funkcjonowania szkółki, lub
przelewem na konto bankowe Santander Oddział w Łodzi nr 52 1910 1048 2272 0967 7805 0001, tytułem:
„Zapłata za refie PSA, imię i nazwisko dziecka, data turnusu”. Za termin zapłaty przelewem przyjmuje się
dzień wpłynięcia kwoty na konto.

4. W sytuacji braku wpłaty zaliczki lub pełnej opłaty za ferie w wymaganym terminie, Uczestnik upoważnia
Szkołę Pływania PSA do zawiadomienia go o zaległości i skreślenia z listy uczestników turnusu.
5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu ferii zimowych.
6. Wszystkie dokumenty dostarczone dla Rodzica drogą mailową lub pobrane ze strony www.psaacademy.pl
muszą być wypełnione i dostarczone przed rozpoczęciem turnusu bezpośrednio do Szkoły Pływania PSA.
7. Rodzic zobowiązuje się odebrać dziecko do godziny 16.00. W przeciwnym razie za każde rozpoczęte 15
min opóźnienia naliczona będzie opłata : do 15 min - 30 zł , do 30 min - 50 zł, do 45 min - 70 zł, do 60 min
- 100 zł.
§5
1. W przypadku, gdy liczba osób na dany turnus będzie większa niż planowana, Szkoła Pływania PSA
zastrzega sobie prawo zaproponowania Uczestnikowi miejsca w innym turnusie lub wpisanie go na listę
rezerwową. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata zaliczki oraz/i wpłata całości kwoty gotówką lub na podany
wcześniej w § 4 ust. numer konta bankowego. W przypadku nie zapewnienia takiej możliwości przez Szkołę
Pływania PSA, umowa ulega rozwiązaniu, a Szkoła zwróci Uczestnikowi wniesione przez niego opłaty.
2. Szkoła pływania zastrzega sobie możliwość zmiany warunków wykonywania Umowy w trakcie trwania
zajęć z ważnych powodów, w szczególności w sytuacjach losowych.
3. W przypadku rezygnacji z półkolonii z przyczyn leżących po stronie uczestnika, organizator pobiera
koszty: 30 % - 8 do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu , 50% - 4 do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu,
70 % - 3 dni przed rozpoczęciem turnusu, 100% - przy rezygnacji późniejszej.
4. Istnieje możliwość zapisania dziecka na pojedynczy dzień w przypadku wolnego miejsca i uzgodnienia tego
wcześniej z organizatorem. Koszt pojedynczego dnia wynosi 250 zł brutto.
§6
1.Uczestnik i/lub rodzic/opiekun Uczestnika świadomy jest sytuacji epidemicznej spowodowanej pandemią
wirusa SARS-CoV-2 oraz możliwością wystąpienia ograniczeń związanych z działalnością pływalni oraz
obiektu, na których odbywają się zorganizowane półkolonie przez Organizatora.
2. Wystąpienie ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2
nie może zostać uznane za przyczynę uzasadniającą zwrotu uiszczonej opłaty za półkolonie.
§7
Opiekun wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku Uczestnika w czasie zajęć oraz publikacji jego wizerunku na
www.facebook.com/PSAszkolka i www.psacademy.pl oraz www.youtube.com administrowanych przez Szkołę
Pływania PSA w Łodzi oraz w katalogach kolejnych ferii organizowanych przez Szkołę. Wizerunek
uczestników może być publikowany na Facebooku i stronie internetowej Szkoły przez okres ich działania.
§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez
Szkołę Pływania PSA, zgodnie z ustawą o ochronie danych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) na potrzeby
organizacji zajęć.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

................................
Szkoła Pływania PSA

O feriach Szkoły Pływania PSA dowiedziałem(am) się z:
□ znajomi
□ Google
□ Facebook
□ ze Szkoły Pływania PSA
□ Inne - .................................

..................................................
Data, podpis Rodzica Uczestnika

