
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUKI 
PŁYWANIA, REHABILITACJI, AQUATERAPII, 
FIZJOTERAPII W WODZIE

zawarta we Wrocławiu w dniu __________________ 
pomiędzy: 

Jakubem Koczorowskim prowadzącym  fundację działający w imieniu Fundacji SWIM&FUN  z siedzibą we Wrocławiu 

51-127, ul. Milicka 44 (NIP: 8952217550, REGON: 386021610, Sąd rejonowy Wrocław- Fabryczna), zwanym dalej

Zleceniobiorcą, a

____________________________________________________  ______________________________________________ 
  IMIĘ I NAZWISKO PESEL 

________________________________________________________________________________________________________ 
ADRES ZAMIESZKANIA: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA 

____________________________________________________  _____________________________________________ 
  ADRES E-MAIL  NUMER TELEFONU

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami, 

o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania przez Kursanta z zajęć nauki pły wania, rehabilitacji, 
aquaterapii, fizjoterapii w wodzie prowadzonych przez Zleceniobiorcę.

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do świadczenia wyżej opisanej 
usługi. Zobowiązuje się również do zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej oraz sprzętu koniecznego 
do prowadzenia zajęć.

3. Akceptacja warunków umowy na stronie Zleceniobiorcy, wraz z podaniem właściwych danych i opłaceniem 
pierwszej raty, jest równoważne z zawarciem umowy drogą elektroniczną, które w swoich konsekwencjach jest 
tożsame z zawarciem jej w formie pisemnej.

4. Strony wspólnie ustalają, iż wyżej opisane usługi będą świadczone na rzecz Kursanta, którym będzie:

_____________________________________________________  _________________________________ 
  IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA DATA URODZENIA KURSANTA

5. Usługi będą świadczone w ramach kursu:    GRUPOWEGO    /    INDYWIDUALNEGO.

6. Miejscem wykonania umowy będą baseny położone we Wrocławiu przy ulicy Milickiej 44, Czajkowskiego 109,
Toruńskiej 70, Paderewskiego 35, Teatralnej 10-12, Lekarskiej 1.

7. Kurs pływania będzie odbywał się od   _______________________    do    __________________________,
DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA

w każdy / w każdą _____________________________ o godzinie ___________ co łącznie stanowić będzie
DZIEŃ TYGODNIA

 ______________ zajęć. 
 ILOŚĆ SPOTKAŃ

8. Zleceniobiorca rezerwuje sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w
innym, wyznaczonym terminie. Równocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Zleceniodawcę o ww. sytuacji.



§ 2
[Odpłatność] 

1. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Zleceniobiorcę jest odpłatne.

2. Strony ustaliły wynagrodzenie na zryczałtowaną kwotę _________________________, która w całości zostanie
zapłacona do dnia ______________________.

3. Powyższa kwota będzie płatna:

a. I rata w wysokości: ___________________________ (zadatek, płatna przy zapisie do grupy)

b. II rata w wysokości: __________________________________ do końca ______________

c. III rata w wysokości: __________________________________ do końca _______________

4. Płatność odbywa się gotówką lub kartą w recepcji Fundacji SWIM&FUN we Wrocławiu przy ul. Milickiej 44 lub
przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 56 1870 1045 2083 1066 9519 0001.

5. W przypadku nieobecności Kursanta, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca ma prawo do niedopuszczenia Kursanta do prowadzonych zajęć w przypadku zwłoki w
płatności którejkolwiek z rat, przekraczającej 7 dni.

§ 3
[Prawa i obowiązki Zleceniodawcy] 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego uiszczania odpłatności za zajęcia określonej w paragrafie
poprzednim.

2. Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku Kursanta nie istnieją żadne przeciwwskazania lekarskie do nauki
pływania, rehabilitacji, fizjoterapii w wodzie. W razie choroby Kursanta, uniemożliwiającej mu uczestnictwo
w zajęciach, Zleceniodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zleceniobiorcę za pośrednictwem
pracowników Szkoły. Zaś instruktor ma prawo do niedopuszczenia osób z infekcją, stanem zapalnym,
temperaturą, chorobą zakaźną, z ranami, podrażnieniami skóry lub opatrunkami, a także cierpiących na inne
dolegliwości, mogącymi mieć wpływ na innych uczestników zajęć.

3. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Fundacji SWIM&FUN, i zobowiązuje siebie oraz
Kursanta do jego przestrzegania, a także do przestrzegania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz
ratownika. W przypadku zajęć odbywających się na pływalniach zewnętrznych, powyższy obowiązek dotyczy
również stosownych regulacji obowiązujących na tych pływalniach.

4. Zleceniodawca i Kursant są zobowiązani do zgłaszania wszelkich okoliczności, także w zakresie stanu zdrowia
innych uczestników zajęć, czy stanu technicznego urządzeń, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu,
bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia klienta i innych osób podczas uczestnictwa w zajęciach.

5. Kursant, który nie przestrzega Regulaminu i poleceń instruktorów oraz ratowników, może zostać niedopuszczony
do zajęć lub z nich usunięty bez prawa żądania zwrotu wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się, iż Kursant będzie przygotowany do zajęć i będzie posiadał strój kąpielowy,
klapki i ręcznik, których brak może skutkować niedopuszczeniem Kursanta do zajęć bez prawa ich odrobienia.
Małe dzieci oraz niemowlęta muszą posiadać pieluchy wodoodporne.

7. Zleceniodawca ma prawo do odrobienia zajęć, przy czym:
a. Odrobienie nie może dotyczyć więcej niż 4 zajęć.
b. Odrobienie dotyczy zajęć, w których doszło do prawidłowego zgłoszenia nieobecności. Przez

prawidłowe zgłoszenie nieobecności, Strony rozumieją wyłącznie zgłoszenie za pośrednictwem systemu
internetowego, dostępnego pod adresem: https://swimandfun.pl/mojekonto/ w dniu poprzedzającym
zajęcia najpóźniej do godziny do godziny 19:00.

c. Umówienie terminu na odrobienie nieobecności możliwe jest od drugiego tygodnia zajęć.
d. Odrobienie zajęć odbywa się w umówionym terminie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od powrotu

Kursanta do udziału w zajęciach.

https://swimandfun.pl/mojekonto/?fbclid=IwAR3koTL2132NS701C3RRXimda3HEZ3cH5hOckYEw0B6NOE0dSJwmHJ2MD8I


e. W przypadku nieobecności na zajęciach, które stanowią odrobienie zajęć, na których Kursant był
nieobecny, nie ma możliwości odrobienia takich zajęć.

f. Umówione odrobienie oraz zgłoszona nieobecność zajęć przez https://swimandfun.pl/mojekonto/ nie
ulega anulacji. Nieobecność zleceniodawcy na umówionych zajęciach jest równoznaczne z
niemożliwością powtórnego odrobienia.

§ 4
 [Zasady odpowiedzialności Stron] 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć.

2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Kursanta. Nie dotyczy to
normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w trakcie szkolenia.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, jak również za rzeczy skradzione, zniszczone lub
zagubione.

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem odpowiednich Regulaminów
oraz poleceń instruktorów i pracowników Szkoły. 

§ 5
[Wypowiedzenie umowy] 

1. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej z okresem wypowiedzenia liczącym 30 dni.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej
wynoszącej różnicę między wysokością wynagrodzenia określoną w § 2.2 umowy, a dotychczas zapłaconymi
zadatkami i ratami.

3. Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku zwłoki w płatności przekraczającej 7 dni.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji,
jeżeli Kursant utrudnia sprawne prowadzenie zajęć lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub
innych osób.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy po wpłaceniu zadatku, ale przed wykonaniem usługi, zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego przypada on w całości Zleceniobiorcy.

6. W przypadku nie wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, po wpłaceniu zadatku przez Zleceniodawcę,
przysługiwać mu będzie dwukrotność wpłaconej kwoty zadatku.

§ 6
 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej
części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia
nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za
nieważne.

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oświadczenie rodzica 
a) Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami powyższej Umowy oraz Regulaminem Fundacji  SWIM&FUN

i akceptuję przedstawione warunki oraz zobowiązuję się, jak również moje dziecko, do ich przestrzegania. 

b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania organizowanych
przez Fundację SWIM&FUN oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w kursie oraz posiada
ubezpieczenie NNW.

c) Wyrażam zgodę*    /    nie wyrażam zgody* na fotografowanie i filmowanie mnie i mojego dziecka w celach informacyjnych,
szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych.

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższej umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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
(RODO).

*niepotrzebne skreślić

https://swimandfun.pl/mojekonto/?fbclid=IwAR3koTL2132NS701C3RRXimda3HEZ3cH5hOckYEw0B6NOE0dSJwmHJ2MD8I


REGULAMIN  
FUNDACJI SWIM&FUN 

1. Regulamin Szkoły Pływania SWIM&FUN (zwanej dalej: Szkołą) zostaje wprowadzony w celu zachowania
bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na terenie obiektu.  

2. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Szkoły, jak również osoby przebywające na jej terenie, które
zobowiązuje się, poza przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, do wypełniania poleceń instruktorów, 
ratowników i pracowników Szkoły.  

3. W przypadku, gdy klientem jest osoba niepełnoletnia, za przestrzeganie przez nią Regulaminu oraz za
ewentualne szkody odpowiada jej opiekun prawny.  

4. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki działań ich uczestników, odpowiedzialność ponosi opiekun
grupy.  

5. Osoby naruszające Regulamin, jak również niestosujące się do poleceń instruktorów, ratowników i pracowników
Szkoły mogą zostać usunięte z jej terenu.  

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny właściwych dla pływalni, w tym w szczególności:

• zmiany obuwia przed wejściem do szatni i pozostawienia w niej okryć wierzchnich;
• korzystania ze stroju pływackiego i czepka, a w przypadku dzieci do lat trzech z jednorazowych pieluch

przystosowanych do kąpieli; 
• skorzystania z prysznica przed skorzystaniem z pływalni lub sauny;
• skorzystania z prysznica po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

7. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen może zostać obciążona kosztami wymiany wody w
basenie.  

8. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezwłocznie każdego zdarzenia, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała.

9. Klient zobowiązany jest przekazać pracownikom Szkoły wszelkie znalezione przedmioty, jak również
poinformować o wszelkich zauważonych usterkach i zniszczeniach.  

10. Klient powinien pozostawić w szatni wszelkie przedmioty mogące ulec uszkodzeniu lub mogące stanowić
zagrożenie, np. z uwagi na ostre krawędzie. Zaleca się przechowywanie cennych przedmiotów poza terenem 
Szkoły, która nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.  

11. Na terenie Szkoły w szczególności zabrania się:
• wchodzenia do wody pod nieobecność instruktora lub ratownika;
• biegania;
• skakania do wody;
• zanieczyszczania wody w jakikolwiek sposób;
• spożywania żywności;
• spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych;
• pozostawiania małych dzieci bez opieki;
• wprowadzania zwierząt;
• korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia;
• wnoszenia artykułów o ostrych krawędziach, przedmiotów niebezpiecznych, szklanych opakowań;
• używania wyposażenia Szkoły do celów innych niż ich przeznaczenie, jak również korzystania ze sprzętu

uszkodzonego lub niesprawnego.  

12. Z pływalni nie mogą korzystać:
• osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających;
• osoby w stanie zdrowia mogącym stanowić zagrożenie dla nich samych lub innych osób;
• chorujące na choroby górnych dróg oddechowych (lub posiadające problemy z oddychaniem), układu

wydalania, niewydolność układu krążenia, choroby zakaźne lub cierpiące na padaczkę; 
• posiadające niezagojone rany lub choroby skóry;
• dzieci do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej.

13. Osoby znajdujące się w nieodpowiednim stanie sprawności fizycznej lub stanie emocjonalnym, jak również
kobiety w ciąży powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki zdrowotne korzystania przez nie z pływalni.  




