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UMOWA  –Doskonalenie I, II, III stopnia 

zawarta w Jarocinie w dniu ……………………… pomiędzy 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162939, o kapitale zakładowym wynoszącym 
88 555 500,00 złotych, NIP 617-20-56-633, reprezentowaną przez: 

1. Katarzyna Dudziak – Prezesa Zarządu,  
zwaną dalej „Jarocin Sport”, 
a 
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
Panią/Panem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Syn/córka (imię  i nazwisko dziecka) ………………………………………………… PESEL Rodzica …………………………………………………………………… 

Zamieszkałą/ym …………………………………………………………………………………………………………………. (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)  

nr telefonu …………………………………..., czytelny adres e-mail ………………………………………………………………………., zwanym dalej „Klientem”.  

PREAMBUŁA 
W wyniku prowadzonych pomiędzy Stronami negocjacji w zakresie elementów istotnych przedmiotowej umowy, Strony zgodnie postanawiają 
zawrzeć poniższą umowę.  

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług pakietowych polegających na 

udostępnieniu obiektu sportowego, w skład którego wchodzą m. in. pływalnia z zapleczem socjalnym wraz z zajęciami pływania 
niemowląt, programu Wodny Świat prowadzonymi przez instruktorów (trenerów),       
w grupie: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

(grupa wiekowa, dzień, godzina) w sezonie 2022/2023 

2. Jarocin Sport zobowiązuje się zapewnić Klientowi wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, 
zgodnie z harmonogramem. 

3. Jarocin Sport zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 4 uczestników. 

§ 2 
1. Zajęcia odbywać się będą w obiekcie AQUAPARK JAROCIN, Jarocin, ul. Sportowa 6. 

2. Składając podpis pod niniejszą umową Klient oświadcza, iż zarówno on, jak i wszystkie osoby znajdujące się pod jego opieką, 
zobowiązują się do przestrzegania w obiekcie Jarocin Sport przepisów, zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznych 
regulaminów: 

a) regulaminu zajęć według autorskiego programu „Wodny Świat”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

b) regulaminu obiektu Aquaparku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Jarocin Sport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, których bezpośrednią bądź pośrednią przyczyną może być 
niezastosowanie się do obowiązujących w obiekcie przepisów. 

4. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminami z § 2 ust.2 przed lub przy zawarciu niniejszej umowy i akceptuje ich treść. 

5. Jarocin Sport zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji zajęć zgodnych z nowymi aktami prawnymi oraz wytycznymi  
wydawanymi przez upoważnione do tego organy  oraz dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-
19. 

 § 3 
1. Klient dokonuje rezerwacji zajęć w sezonie 2021/2022 i dokonuje opłaty miesięcznej za pomocą aplikacji ActiveNow. Wynagrodzenie 

w wysokości 32,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100)  za jednostkę zajęciową. Cała usługa, obejmuje z 
zastrzeżeniem, 105 minut pobytu na obiekcie Aquapark, w tym zajęcia nauki pływania (45 minut). Płatność zostanie dokonana w 
terminie do dnia pierwszych zajęć w danym miesiącu, wykonania usługi. Klient zobowiązuje się zapłacić w ratach miesięcznych za cały 
kurs za każdy miesiąc z góry (za wszystkie zajęcia, które odbędą się w miesiącu). 

2. Karnet na zajęcia Doskonalenie I, II, III stopnia obejmuje wejście dziecka na zajęcia.  
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3. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu biletu w kwocie 20,00 złotych brutto dla opiekuna/rodzeństwa, który korzysta z usługi 105 min 
pobytu na obiekcie Aquaparku w czasie zajęć nauki pływania dziecka. Maksymalnie można zakupić 2 bilety do zajęć. 

4. Na zajęcia rodzic/opiekun może wejść jedynie w stroju kąpielowym/kąpielówkach lub w stroju sportowym (krótkie, sportowe 
spodenki, koszulka typu T-shirt, klapki basenowe). 

5. W przypadku, gdy umowa dotyczy drugiego dziecka wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględniać będzie rabat w wysokości 
5%. W przypadku gdy umowa dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniać będzie 
rabat w wysokości 10%. Chęć skorzystania z rabatu należy wcześniej zgłaszać drogą mailową wodnyswiat@jarocinsport.pl 

6. Wejście na zajęcia jest możliwe 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. Dodatkowy czas 60 minut jest do wykorzystania po 
zakończeniu zajęć.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia albo odstąpienia od opłaty abonamentowej, o której mowa 
w ust. 1 Decyzja o obniżeniu albo odstąpieniu od opłaty abonamentowej powinna być ustalona z koordynatorem zajęć drogą mailową: 
wodnyswiat@jarocinsport.pl . Odstąpienie od konieczności uiszczenia opłaty abonamentowej może nastąpić tylko raz w ciągu 
trwania umowy. 

§4 
1. Klient wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka wraz z opiekunem w celach promocyjnych i marketingowych, służących 

popularyzacji działań zajęć z cyklu Wodny Świat. Utrwalony wizerunek rozpowszechniany będzie głównie w: 
a) mediach, w szczególności na stronie internetowej www.jarocinsport.pl oraz na stronach internetowych i kontach społecznościowych 
Jarocin Sport i partnerów;  
b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

2. Jarocin Sport oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nastąpi zgodnie z niniejszą zgodą, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. 

§ 5 
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jarocin Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie jego danych osobowych 

i danych osobowych dziecka w imieniu którego niniejsza umowa jest zawierana. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz w 
celach promocyjnych. 

3. Klient oświadcza, że podaje dane osobowe dobrowolnie, a podane dane osobowe są zgodne z prawdą. 

4. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 6 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………….. roku do dnia 30.06.2023 roku. 

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania  niniejszej umowy pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej. Rozwiązanie 
umowy zaczyna obowiązywać z końcem miesiąca. 

3. Jarocin Sport zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy. W przypadku niedokonania płatności w terminie do czterech tygodni, od 
wyznaczonego terminu, należności opisanej w §3 ust.1.  Jednocześnie Klient zobowiązuje się, że w przypadku zerwania umowy z winy 
klienta, ureguluje płatność za zajęcia, które się odbyły. 

4. Nieobecność Klienta na zajęciach nie powoduje po stronie Jarocin Sport obowiązku zwrotu zapłaty za nie.  

5. Nieobecność na zajęciach można odrabiać zgodnie z regulaminem zajęć odznaczając obecność w aplikacji ActiveNow min. 24h przed 
terminem zajęć. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych w mniejszej umowie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Jarocin Sport         Klient 


