
UKS Orka Lubań 
59-800 Lubań, ul. Różana 2 
NIP 6131526929; Regon 02086645

UMOWA O KSZTAŁCENIE
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki lub doskonalenia pływania.

Zawarta w dn. …................................…...... 2021 pomiędzy:

UKS ORKA LUBAŃ z siedzibą w Lubaniu ul. Różana 2 , NIP 6131526929, reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Kuliga, zwanego dalej Klubem
a

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ...........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ......................................................................................................................................................................................................
numer telefonu: ............................................................................................................................................................................................................
email: .............................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka / kursanta: .............................................................................................................................................................................. 
zwaną / zwanym dalej Rodzicem / Opiekunem.

§1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki lub doskonalenia pływania.

§2.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony tj. od dn. 03.09.2022 r. do dnia 24.06.2023 r. lub w przypadku wcześniejszej rezygnacji 
do dnia, w którym upływa czas trwania umowy z uwzględnieniem, wcześniej złożonego w trybie pisemnym wypowiedzenia. 
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy regulujące rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ko-
niec miesiąca.

§3.
Grupowe zajęcia nauki lub doskonalenia pływania – prowadzone są według grafiku przedstawianego na stronie www.uksorkaluban.pl

§4.
1. Rodzic powinien zapewnić regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach klubowych oraz motywować i dopilnowywać do systematycz-

nego przygotowania się do zajęć.
2. Rodzic zobowiązany jest do powiadamiania klubu o zmianie danych teleadresowych niezbędnych do kontaktów z nim.
3. Rodzic niniejszym potwierdza brak przeciwskazań zdrowotnych do nauki i uczęszczania na zajęcia prowadzone przez klub.
4. Rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów 

ich naprawy ze środków własnych.
5. Rodzic wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka, w tym fotografowanie, filmowanie podczas wydarzeń organizowanych przez klub.

§5.
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przez klub jest uiszczenie opłaty za naukę.
2. Zajęcia odbywają się w 4 soboty każdego miesiąca.
 a) dojazd autobusem     dojazd własny * (zaznacz wybrane)
 b) z przyczyn niezależnych od Klubu zajęcia mogą być odrobione w inny dzień tygodnia.
3. Opłata klubowa za dany miesiąc wynosi:
 a) zajęcia przy 1 dziecku  - 150 zł
 b) zajęcia dla rodzeństwa  - 250 zł
 c) kolejne dziecko z rodzeństwa  - dodatkowo 50 zł
4.  W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica klub ustala inny tryb uiszczenia opłaty Klubowej.
5. Klub zastrzega sobie możliwość do zmiany wysokości opłaty Klubowej i tryb ich uiszczania w przypadku zmiany kosztów utrzymania 

Klubu lub innych zewnętrznych czynników. Rodzic winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiany w umowie do-
konane winnym być stosownym aneksem do umowy w formie pisemnej.

6. Obowiązek opłacania opłaty Klubowej rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę. 
7.  Opłata Klubowa jest płatna przez cały okres obowiązywania umowy o kształcenie dziecka. Klub nie pobiera opłat w miesiące wakacyj-

ne tj.: lipiec i sierpień.
8. Termin wpłaty opłaty Klubowej upływa z dniem 5 (piątego) każdego miesiąca. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto klubu: 

Bank BGŻ S.A.  Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0143 9210 w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka.
9. Niezapłacone czesne w terminie skutkuje:
a.  naliczeniem ryczałtowej opłaty za zwłokę w kwocie 60 zł,
b.  zawieszeniem dziecka w zajęciach do momentu uiszczenia zaległych opłat.



§6.
1. Obecność ucznia jest na zajęciach organizowanych przez klub stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o kształcenie w zakresie usług 

edukacyjnych, których te zajęcia dotyczą i obliguje do niezwłocznego dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowa-
niem należności wynikających z treści niniejszej umowy o kształcenie.

2. Nieobecność ucznia na zajęciach Klubu , bez względu na ich przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty czesnego i nie obliguje klubu do 
ponownego przeprowadzenia zajęć.

3. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o kalendarz roku szkolnego 2022/2023 oraz harmonogram pracy przy basenie Centrum Sporto-
wego Zgorzelec.

§7.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności.

§8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 
..........................................................  ..........................................................
                 Andrzej Kulig                                                                 podpis rodzica / opiekuna
        Prezes UKS Orka Lubań

Bank BNP Paribas nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0143 9210
http://www.uksorkaluban.pl/                                      tel. 602 523 041;   500 111 090;   728 496 456

Lubań …….............……………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja  .............................................................................................................................................................................................................................................................
 niżej podpisany oświadczam że :
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przynależności do Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKA” Lubań.
2.  Zostałem poinformowany że dane osobowe będą przetwarzane na czas mojego członkostwa w Uczniowskim Klubie Sportowym „ORKA” Lubań.
3.  Zostałem poinformowany że mam prawo do zmiany danych osobowych ich zminimalizowania i ograniczenia.
4. Zostałem poinformowany że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Uczniow-

skim Klubie Sportowym „ORKA” Lubań.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE

1. Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORKA” Lubań na dysponowanie materiałami z udziałem mojego 
dziecka, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest wizeru-
nek mojego dziecka.

2.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w ramach działalności 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKA” Lubań w celach popularyzacji pływania 

3.  Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypad-
ku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

4.  Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych. 

..........................................................  ..........................................................
                         data                                                                                                     podpis


