
Art Academy – zajęcia z akrobatyki i gimnastyki sportowej 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKROBATYCZNYCH Art Academy s.c. 
 
Zawarta w dniu …………………………. w Katowicach, pomiędzy:  
 
Art Academy Spółka Cywilna Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek 
ul. Młyńska 5/4a 
40-098 Katowice 
NIP: 6342930403,  
zwanym dalej usługodawcą, a  
 
 
 ……………………………………………………………………………….. zamieszkałym/ą w …………………………………… przy  
 
ul. …………………………………………………………………nr………….... posiadającym nr PESEL …………………………….  
 
zwanym w dalszej części „Uczestnikiem”, w imieniu którego występuje rodzic/opiekun prawny*  
 
**………………………………………………………………. zamieszkały w **…………………………………………. przy ul.  
 
**……………………………………………….nr…………..., legitymujący się dowodem osobistym 
nr:**………………………. 
 
*-niepotrzebne skreślić 
**- wypełnić w przypadku gdy uczestnik zajęć jest niepełnoletni 
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
zakresie organizacji i prowadzenia zajęć akrobatyki i gimnastyki sportowej. 
2. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021 zgodnie z grafikiem 
zajęć, wyłączając dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, ferie 
świąteczne, zimowe, i tzw. długie weekendy. 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niedyspozycji instruktora (wyjazd 
na zawody, choroba). Forma oraz termin odrobienia zajęć będzie ustalany na bieżąco z uczestnikami 
zajęć lub karnety zostaną przesunięte o tydzień.  
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub łączenia grup, zmiany godzin i terminów 
zajęć gdy liczba osób w grupie nie przekracza 6 osób. 
5. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30.06.2021 r.  
6. Uczestnik zajęć/Opiekun uczestnika zajęć zobowiązuje się do opłacania stałej opłaty miesięcznej w 
wysokości:  
 

 110 zł / zajęcia 1h / 1 raz w tygodniu / 4 wejścia w miesiącu 
 

 140 zł / zajęcia 1,5h / 1 raz w tygodniu / 4 wejścia w miesiącu 
 

 250 zł / zajęcia 1,5h / 2 razy w tygodniu / 8 wejść w miesiącu 
 
z góry do 10-go dnia każdego miesiąca (np. do 10 listopada za listopad i pierwszy tydzień grudnia, co 

daje okres 4 tygodni) za udział uczestnika w zajęciach /zaznaczyć właściwe/:  
 

 AKROBATYKA PONIEDZIAŁEK DOROŚLI 19:00 
 AKROBATYKA WTOREK DZIECI 3-6 Lat 16:00 
 AKROBATYKA SOBOTA DZIECI 3-6 Lat 17:00 
 AKROBATYKA SOBOTA DZIECI 8+ lat 18:00 

 
 
7. Opłata miesięczna nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu. Kwota 
jest wyrównywana pod koniec trwania umowy w miesiącu czerwiec. 
 
8. Każde zajęcia w których uczestnik uczestniczy powinny być opłacone. 
 
9. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty. W przypadku nieobecności 
uczestnika zajęć (spowodowane jakąkolwiek przyczyną) nie obowiązuje pomniejszenie kwoty należnej 
za zajęcia oraz niewykorzystane wejście nie jest przesuwane o kolejny tydzień. Zajęcia można 
natomiast odrobić w okresie 4 tygodni od momentu nieobecności na zajęciach. Po okresie 4 tygodni 
zajęcia przepadają. 
 
 
10. Obowiązkiem na zajęciach jest posiadanie wygodnego sportowego stroju, spiętych włosów oraz 
brak jakiejkolwiek biżuterii m.in. kolczyki, pierścionki, łańcuszki. 
 
 
11. Opłatę należy uiścić na konto:  
Art Academy Spółka Cywilna Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek 
ING Nr. konta: 73 1050 1445 1000 0092 5523 0063 
 
12. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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13. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia w 
miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.  
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nich zasady i 
postanowienia, oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 
 
 
 
…..............................................................…                                                    ……………………………………………..  
czytelny podpis Uczestnika/  Rodzica / Opiekuna                                                         podpis i pieczątka Usługodawcy 

 

RODO 
 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Art Academy Spółka Cywilna Katarzyna 
Nowak, Konrad Ogórek, ul. Młyńska 5/4a, 40-098 Katowice, NIP: 6342930403 REGON: 380027266. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora 
wskazanymi w zdaniu poprzednim.  
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych 
Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  
 
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co 
do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. 
Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której 
udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego 
[po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].  
 
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez 
złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych 
Osobowych wskazane we wstępie.  
 
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami 
czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie 
korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie 
inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia 
wykorzystując dane kontaktowe Administratora.  
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć na potrzeby promocji 
Firmy Art Academy s.c. 

w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, warsztatów i imprez okolicznościowych 
organizowanych przez Firme Art Academy s.c. 

 
 
 

…..............................................................… 
czytelny podpis Uczestnika/ Rodzica / Opiekuna 

 


