Umowa zajęć WODNA AKADEMIA
Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zawarta w dniu …………………..………. r. w Kielcach pomiędzy:
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
zwane dalej SŚWOPR reprezentowane przez:
Piotr Molasy- Prezes SŚWOPR
Karolina Kasprzycka- V-ce Prezes SŚWOPR,
a
Nazwisko i Imię

…………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………...…………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy

…………………………..

e-mail ……………………………………

Udział w zajęciach dotyczy dziecka:
Imiona i nazwisko dziecka
PESEL

……………………………………………………………………

…………………………………………………

§1
Umowa zostaje zawarta na zajęcia WODNEJ AKADEMII w okresie od 11.09.2017r. –
21.06.2018r.
§2
SŚWOPR zobowiązuje się do prowadzenia zajęć kursowych i zapewnienia wykwalifikowanej
kadry dydaktycznej w zakresie edukacji wodnej (nauka i doskonalenie pływania z elementami
ratownictwa wodnego, RKO i inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym).

1.
2.
3.
4.

§3
Zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni Delfin MOSiR Kielce, ul. Krakowska 2.
Zajęcia odbywają poniedziałki w godz. 16.00- 17.30 i czwartki 16.45 -18.15.
Raz w miesiącu zajęcia odbywać się będą na Sali wykładowej lub w innym wskazanym
z tygodniowym wyprzedzeniem przez SŚWOPR miejscu.
Kwalifikacji podziału wewnętrznego uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej i przypis
do instruktora/trenera dokonuje kadra trenerska.
Dziecko jest zobowiązane do przestrzegania regulaminu zajęć (załącznik nr 2 umowy)
§4

1. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
2. Dokładny termin zajęć podany w załączniku nr1 do umowy.
3. Koszt zajęć Wodnej Akademii to:

jednorazowa opłata za kurs ……………………
dwie raty po …………………………….
comiesięczna stała rata ……………………………
4. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do
uiszczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień.

5. Płatności należy dokonać przelewem zgodnie z §4 punkt 3. umowy na adres:

SŚWOPR, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a
rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460
W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika zajęć

§5
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………………………, nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach Wodnej Akademii
organizowanej przez SŚWOPR.

………………………………………………….………………

Podpis Rodzica/Opiekuna uczestnika zajęć

* proszę zaznaczyć X wybraną opcję płatności

