
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU DOSKONALENIA PŁYWANIA 
 

zawarta w Świdniku w dniu ......................... r. pomiędzy:  

Gmina Miejska Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, NIP 712-29-04-551, REGON 431019359, reprezentowaną przez Waldemar 
Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik, reprezentowaną przez: Miejski Klub Sportowy AVIA ŚWIDNIK Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, adres do doręczeń Park Avia, ul. Fabryczna 2, 21-040 
Świdnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000652463 , nr REGON 36606708700000 , nr NIP 7123325022, o kapitale 
zakładowym w wysokości 3 400 000,00 zł, reprezentowaną przez: Magdalena Langwińska – Kierownik Punktu Obsługi Klienta 

Zważywszy, że: 
1.       Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. zawarł z Gminą Miejską Świdnik („GMŚ”) umowę z dnia 31.12.2021 r. na „Zarządzanie, 
prowadzenie i utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku – PARK AVIA” („Park Avia”), 
2.       Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. jako zarządca Park Avia posiada upoważnienie do zawierania umów w imieniu GMŚ” 
zwanym w dalszej części umowy Organizatorem,  

a Panią / Panem: 

 
Imię i Nazwisko Opiekuna:.............................................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko Uczestnika:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania ......................................................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
Tel. kontaktowy ………………………………………  e- mail ........................................................................................................................ 

 
na przeprowadzenie zajęć z nauki pływania w organizowanym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia.  
 

§ 1 
Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć nauki pływania z Uczestnikiem w okresie od 24.10.2022r. do 15.01.2023r. 

§ 2 
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej 
w zakresie nauki i doskonalenia pływania.  

§ 3 
1. Zajęcia prowadzone będą w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym PARK AVIA zarządzanym przez Organizatora zlokalizowanym przy ul. 

Fabrycznej 3 w Świdniku.  

2. Zajęcia organizowane są w ramach kursu, który w każdym roku kalendarzowym składa się z dwóch semestrów pokrywających się z 

semestrami nauki w roku szkolnym.  

3. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych. 

4. Ilość zajęć w poszczególnych semestrach jest różna - uzależniona od ilości dni wolnych od szkoły, ferii, wakacji, świąt etc. i podawana 

jest przez Organizatora przed rozpoczęciem każdego semestru.  

5. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, młodzież i osoby dorosłe. 

6. Zajęcia podzielone są na grupy wiekowe, a także z uwagi na posiadane umiejętności uczestników. 

7. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu:  

a. początek / koniec I semestru: 24 października 2022 / 15 stycznia 2023 

b. dzień i godzina zajęć .................................................................................................................................................. 

c. brak zajęć w dniach: 1 listopada 2022 r. (Wszystkich Świętych), 11 listopada 2022 r. (Święto Niepodległości), 23 grudnia 

2022r. - 2 stycznia 2023 r. (Święta Bożego Narodzenia), 6 stycznia 2023r. (Święto Trzech Króli). 

§ 4 

1. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada 

ratownik pełniący dyżur na pływalni, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni. 

2. Uczestników obowiązuje przestrzeganie Regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania Miejskiego Klubu Sportowego AVIA Świdnik 

Sp. z o.o., Regulaminu Ogólnego Parku Avia oraz wszystkich regulaminów szczegółowych obowiązujących w Obiekcie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników.  



 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli uczestnik 

utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. 

Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.  

§ 5 

1. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.  

2. Płatności za szkolenie dokonuje się z góry. Istnieją dwa warianty opłat: 

1) opłata jednorazowa za I semestr wynosi: 150,00 zł z terminem płatności najpóźniej w dniu pierwszy zajęć;  

2) opłata w dwóch ratach za I semestr, przy czym wysokość:  

a) I raty wynosi: .............................., najpóźniej w dniu pierwszy zajęć,  

b) II raty wynosi: ............................. , z terminem zakupu do 15 listopada 2022r.  
3. Płatności dokonuje się poprzez zakup karnetu na zajęcia nauki pływania w Punkcie Obsługi Klienta. 

4. Karnet obejmuje łącznie 15 zajęć. 

5. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy 

dzień zwłoki.  

6. Organizator po upływie 30 dni opóźnienia od terminu wpłaty zobowiązany jest wysłać ponaglenie do zapłaty. Koszty manipulacyjne 

związane z wysłanie ponaglenia do zapłaty to 100 zł. Opłata będzie doliczana do kwoty zadłużenia. 

7. Informacje dotyczące nieobecności i odrabiania zajęć zawarte są w Regulaminie zajęć nauki i doskonalenia pływania Miejskiego Klubu 

Sportowego AVIA Świdnik Sp. z o.o. 

§ 6 
1. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy wysłany na maila naukaplywania@parkavia.pl. 

Rezerwacja jest ważna maksymalnie do 7 dni. Do tego terminu należy dokonać opłaty za zajęcia (zgodnie z cennikiem podanym przez 

Organizatora), w innym przypadku rezerwacja przepada i Organizator może na dane miejsce zapisać innego uczestnika.  

2. Z powodów technicznych niezależnych od Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie. 

3. Osoby trzecie chcące wejść na teren pływalni podczas zajęć zobowiązane są do wykupienia odpowiedniego biletu w kasie pływalni.  

4. Uczestnicy zajęć otrzymują pasek umożliwiający wejście na basen, po okazaniu bezpośrednio przed rozpoczęciem w kasie pływalni 

karnetu zawierającego dzień tygodnia i godziny zajęć.  

5. Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie w przypadku zajęć trwających do 45 minut wynosi nie więcej niż 75 minut, a w 

przypadku zajęć trwających powyżej 45 minut oraz w przypadku osób korzystających z szatni rodzinnej nie więcej niż 135 minut. Po 

tym czasie zostaje naliczana dodatkowa opłata dla uczestnika nauki pływania, którą należy uiścić bezpośrednio przy zwrocie paska i 

odbiorze identyfikatora / karnetu.  

6. Uczestnicy, którzy po zajęciach chcą pozostać na pływalni zobowiązani są dokupić bilet na dodatkowy czas pobytu.  

7. Uczestnicy przed zajęciami nie mogą bez zezwolenia i wiedzy instruktora prowadzącego zajęcia wejść do wody.  

8. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć Uczestnicy przechodzą pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych i powinni opuścić pływalnie, 

za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

§ 7 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 30 dni, za wyjątkiem sytuacji 

opisanej w § 4 ust. 4.  

2. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczącej jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
OŚWIADCZENIE: Ja ............................................................... (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) oświadczam, że dziecko 
........................................................(imię i nazwisko dziecka) nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i może brać udział w zajęciach z 
nauki i doskonalenia pływania organizowanych przez Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Sp. z o.o.  
OŚWIADCZENIE: Ja ............................................................... (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) oświadczam, że zapoznałem się z 
Regulaminem zajęć nauki i doskonalenia pływania Miejskiego Klubu Sportowego AVIA Świdnik Sp. z o.o. 
 

 
…………………………………….........................                            ………………………………………………………………… 
Organizator                                  data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnegp 

 



 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik jest Administratorem danych 

osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby lub 

poprzez adres e-mail: biuro@parkavia.pl.  
II. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania danych osobowych. Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe: 
1. w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o.;  
2. w celu marketingowym i informacyjnym w związku z osiągnięciami sportowymi; 
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; 
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w 

tym interesu; 
5. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 
6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 
7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

1. udzielona zgoda; 
2. konieczność realizacji procesu szkolenia; 
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na 

Państwa pisma i wnioski. 
III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych opisanych powyżej. Przestaniemy 
przetwarzać w/w dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podane dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Okres przechowywania danych  

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); 
2. okres przez jaki obowiązuje członkostwo w Klubie; 
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 
4. okres na jaki została udzielona zgoda. 
5. dane przetwarzane dla potrzeb marketingowych i informacyjnych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich 

przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: udziałowcom Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o., osobom współpracującym 

lub pracownikom Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o., właściwym ogólnopolskim lub wojewódzkim Związkom Sportowym i 

ich pracownikom, trenerom, instruktorom, lekarzom klubowym, masażystom. Do podanych danych mogą też mieć dostęp nasi 

podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach 

likwidacji szkód. 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Zapoznałem/am się: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz kursanta gdy ukończył 16-sty rok życia) 
 



 

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA 
 

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 

Świdnik  dalej zwanym MKS AVIA Świdnik. 

2. Zajęcia odbywają się w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia przy ul. Fabrycznej 3 w Świdniku.  

3. Wraz z zakupem kursu grupowych lub indywidualnych nauk pływania, kursant akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w Parku Avia. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg obowiązującego 

cennika przed rozpoczęciem kursu, co stanowi podstawę do wpisu na listę uczestników i do wydania karnetu imiennego. Karnet 

imienny jest ważny na okres 1 semestru.  

5. W przypadku chęci  kontynuacji kursu w kolejnej edycji, uczestnik powinien zdeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie 

najpóźniej do ostatnich zajęć  kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania 

nowych osób na wolne miejsca. 

6. Opiekun uczestnika kursu wyraża zgodę na udział dziecka w lekcjach nauki i doskonalenia pływania oraz oświadcza o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa na zajęciach. 

7. Zajęcia odbywają się w dwóch cyklach semestralnych. 

8. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie. 

9. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania. 

10. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadanie polisy ubezpieczeniowej NW.  

11. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane. Odrobienie zajęć jest możliwe w takiej samej grupie wiekowej, z zastrzeżeniem, że w 

grupie tej są wolne miejsca. Odrobieniu podlegają 2 nieobecności podczas danego kursu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Nieobecności nie można odrabiać w kolejnych kursach. 

12. Zwrot opłaty za kurs może nastąpić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem 

lekarskim), które uniemożliwią uczestnikowi kontynuowanie kursu. W razie rezygnacji w trakcie kursu odpłatność nie podlega 

zwrotowi.  

13. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora. 

14. Przed zajęciami i po ich zakończeniu zajęć odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub ich opiekunowie. 

15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione. 

16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika. 

17. Uczestnicy kursów zobowiązani są do dbania o porządek oraz powierzony sprzęt. Za szkody wyrządzone przez kursantów odpowiadają 

ich prawni opiekunowie. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

19. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu. 

20. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez organizatora z przyczyn związanych z pandemią SARS-CoV-2 (np. zamknięcie 

basenu), uczestnikowi zajęć przysługuje voucher o wartości odpowiadającej wartości wielokrotności pojedynczych zajęć 

przypadających w okresie odwołania zajęć, do realizacji na poczet przyszłych usług realizowanych przez MKS AVIA Świdnik w ciągu 

dwóch lat od dnia, w którym rozpoczął się kurs, za który klient wniósł zapłatę lub zwrot części opłaty wniesionej za zakup karnetu w 

terminie 180 dni od rozwiązania umowy (podstawa prawna: art. 15k, art. 15zp i art. 31h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Wysokość kwoty do 

zwrotu liczona będzie jako wielokrotność wartości pojedynczych zajęć przypadających w okresie odwołanych zajęć.  

21. MKS AVIA Świdnik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w związku z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dot. pandemii SARS-CoV-2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.parkavia.pl.  

22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 
 

http://www.parkavia.pl/

