UMOWA NA LEKCJE INDYWIDUALNE/GRUPOWE
nr …………./GR/2015
Zawarta w dniu ……………… w Warszawie pomiędzy:
Imię …………………………………………..Nazwisko …………………………………………………………..
Data urodzenia ………………………….. Tel. …………………………………………………………………….
Tel.kom ………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Ulica ……………………………Kod pocztowy ………………………Miasto …………………………………...
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) ………………………………………………………………...
Zwanym w dalszej części umowy Klientem,
a
Szkołą Tenisa Kamsport Grzegorz Kamarowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Magellana 8/46 02-777
Warszawa, NIP: 9512174179 reprezentowaną przez Grzegorza Kamarowskiego zwana w dalszej części umowy
Kamsport.
1§
1.Przedmiot Umowy
1.1.Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć w grupach rekreacyjnych
prowadzonych przez Kamsport.
2§
2.Zasady gry w grupach rekreacyjnych.
2.1.Grupy rekreacyjne składają się z trzech lub czterech osób;
2.2.Cena za miesiąc zajęć jest zgodna z obowiązującym cennikiem. Aktualny cennik stanowi załącznik nr. 1 do
niniejszej umowy;
2.3.Gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do poniżej trzech/czterech, Kamsport zobowiązuje się do
poinformowania o zaistniałym fakcie klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną;
2.4.W przypadku, gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do poniżej trzech/czterech osób, Kamsport
zaproponuje Klientowi inną grupę, chyba że Klient oraz pozostałe osoby z grupy wyrażą zgodę na
uczestniczenie i ponoszenie opłat za zajęcia w zmniejszonej grupie, zgodnie z obowiązującym cennikiem;
2.5.W przypadku nieobecności Klienta na zajęciach Kamsport nie zwraca opłaty;
2.6.W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z powodu opadów deszczu, Kamsport nie zwraca pieniędzy, istnieje
jednak możliwość odbioru zajęć w innym terminie wyznaczonym przez Kamsport w porozumieniu z grupą;
3§
3. Kamsport zobowiązuje się do:
3.1.Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach;
3.2.Zapewnienia sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć;
3.3.Szkolenia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego;
4§
4. Zasady płatności.
4.1.Jednostką rozliczeniową jest jeden miesiąc;
4.2.Płatności dokonywane są z góry za każdy miesiąc do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca na podstawie
wystawionego rachunku;
4.3.Płatności można dokonać przelewem na konto mBanku nr 82 1140 2004 0000 3902 7411 8700 lub
gotówką u trenera prowadzącego zajęcia;
4.4. Kwota jest ustalana na podstawie ilości zajęć przewidzianych w danym miesiącu;
5§
5.Czas trwania umowy.
5.1.Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia......, miesiąca …..............,
roku............;
5.2.Umowa może zostać wypowiedziana za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
kolejnego miesiąca kalendarzowego, pisemnie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności;
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5.3.W przypadku, gdy czynność wymieniona w punkcie 5.2 nie została wykonana, Kamsport zastrzega sobie
prawo do pobierania opłat za zajęcia do końca okresu, na jaki została podpisana umowa;
6§
6. Postanowienia końcowe.
6.1.Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod nr tel: 608670361 lub e-mail: info@kamsport.pl
6.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego;
6.3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
6.4.Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Kamsport Grzegorz Kamarowski oraz na ich przetwarzanie
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.833 z późn.zm) w celu realizacji umowy
dotyczącej świadczenia usług oraz dla celów marketingowych Kamsport Grzegorz Kamarowski obecnie i w przyszłości. Oświadczam, iż
zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie powyższych danych
jest dobrowolne.
…………………………………….
(podpis uczestnika lub osoby reprezentującej)
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Załącznik nr 1
Cennik zajęć grupowych 2012:

CENNIK ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
POJEDYŃCZA LEKCJA
75 zł/h
CENNIK ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH – PAKIET 10 LEKCJI
649 zł
CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH
Grupa 4 os.- 1 raz w tygodniu

180 zł/os./mies.

Grupa 3 os. - 1 raz w tygodniu

220 zł/os./mies.

Grupa 4 os. - 2 razy w tygodniu

340 zł/os./mies.

Grupa 3 os. – 2 razy w tygodniu

420 zł/os./mies.

…………………………………….
(podpis pracownika Kamsport)

…………………………………….
(podpis uczestnika lub osoby reprezentującej)
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