
Umowa świadczenia usług z zakresu nauki, doskonalenia pływania 

zawarta w Warszawie 

zwana dalej Umową 

pomiędzy: 

Pawłem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRO Paweł Gajewski z siedzibą 
w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 115 lok. 35, 01-126 Warszawa, wpisanego do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. 
gospodarki pod nr NIP: 8371480211, adres e-mail: info@proswimming.pl, tel. kom.: 504 620 347, 

zwanym dalej Organizatorem 

a 

…………………………………… (imię nazwisko), PESEL: …………………………, legitymującym się dowodem 
osobistym seria, nr ……………, zamieszkałym ………………………………., adres e-mail: …………………, tel. 
kom.: ………………………………….. 

zwanym dalej Klientem bądź Kursantem 

działającym jako przedstawiciel ustawowy ………………………….. (imię, nazwisko), PESEL: ………………….. 
zam. ………………………….. 

zwanym dalej Kursantem  

 

1. Przedmiotem Umowy jest organizacja nauki/doskonalenia pływania dla ……………………………….. 
(imię, nazwisko kursanta) jako zajęć indywidualnych/grupowych w grupie do ….. osób. 

2. Zajęcia będą organizowane w placówce …………………………………. w terminach ……………………….. 
Strony mogą w trakcie trwania Umowy dokonać zmian terminów prowadzenia zajęć za 
porozumieniem drogą mailową, co nie będzie wymagało podpisania aneksu. 

3. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora wyznaczonego przez Organizatora. W razie braku 
możliwości prowadzenia zajęć przez dotychczas wyznaczonego instruktora Organizator może 
ustanowić zastępstwo bez ograniczeń co do czasu jego trwania. 

4. Klient/Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych z 
zakresu nauki, doskonalenia pływania wraz z załącznikami, który został mu przesłany mailem i w 
związku z tym został poinformowany m. in. o: 

a) prawie odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, 

b) możliwości zgłoszenia żądania rozpoczęcia wykonywania Umowy (prowadzenia zajęć 
nauki/doskonalenia pływania) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, przy czym zapłaci 
wówczas Organizatorowi za zajęcia przeprowadzone do czasu odstąpienia, 



c) możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu 
zdrowia Kursanta, przy czym brak zgody po przekazaniu informacji o stanie zdrowia czyni 
niemożliwym zawarcie Umowy i prawidłowe jej wykonywanie, a cofnięcie zgody stanowi podstawę 
do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez Organizatora, 

d) możliwości udzielenia zgody, na czas trwania Umowy, na przetwarzanie i bezpłatną publikację 
wizerunku Kursanta w celach reklamowania usług Organizatora, przy czym zgoda może być w każdym 
czasie cofnięta, 

e) zaleceniu przeprowadzenia badań u lekarza medycyny sportowej celem ustalenia czy istnieją 
przeciwwskazania do uczestniczenia w zajęciach pływackich bądź czy sposób prowadzenia zajęć 
powinien uwzględnić szczególne wymagania zdrowotne Kursanta. 

5. Klient/Kursant oświadcza po zapoznaniu się z wyżej wymienionym Regulaminem oraz zgłasza 
żądanie rozpoczęcia prowadzenia zajęć przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a w 
razie wykonania prawa odstąpienia zgadza się zapłacić za zajęcia przeprowadzone do czasu 
odstąpienia 

6. Klient /Kursant oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach 
nauki/doskonalenia pływania. 

7. nie wyrażam zgody/ wyrażam zgodę na przetwarzanie i bezpłatną publikację wizerunku Kursanta 
w celach reklamowania usług Organizatora na czas trwania Umowy 

8. Strony zgodnie postanawiają, że rozpoczęcie prowadzenia zajęć nauki/doskonalenia pływania 
nastąpi od dnia przesłania wypełnionej umowy drogą e-mailową przez kursanta. 

9. Regulamin świadczenia usług szkoleniowych z zakresu nauki, doskonalenia pływania jest 
integralną częścią Umowy i ma zastosowanie do wszystkich kwestii, które nie zostały uregulowane 
odrębnie w pkt 1-5 powyżej. 

 

 

………………………………………………                                                         ………………………………………………. 

          podpis Organizatora                                                                  Data, podpis Klienta/Kursanta 


