UMOWA
Zawarta w dniu ……………………………………..w Poznaniu pomiędzy:
Imię ……………………………………Nazwisko……………………………. PESEL .…………………………
Numer dowodu osobistego:………………..…………………………………
Tel. ……….…………………………………………………………………….
E-mail ..……..………………………………………………………………….
Ulica ………………………………………………Kod pocztowy ………………………Miasto …………………………………...
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) ……………….………………………………………………………………...
Zwanym w dalszej części umowy Klientem,
a
„GLOBALSPORT” Bartosz Deba z siedzibą w Nakło nad Notecią 89 – 100, ul. Karnowo 1A reprezentowanym przez Bartosza Deba
zwanym w dalszej części umowy GLOBALSPORT działającym pod szyldem Globallsport.
§1
1. Przedmiot Umowy
1.1.Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć z tenisa w grupach rekreacyjnych prowadzonych
przez GLOBALSPORT.
§2
2. KLIENT (RODZIC/OPIEKUN) zgłasza chęć uczestnictwa dziecka lub osoby dorosłej w zajęciach tenisa
2.1. Imię i nazwisko ……….……………………................................................
2.2. Data urodzenia ……….…………………….................................................
2.3. Adres zamieszkania ……………………….................................................
2.4. Nazwa i adres szkoły .......................................... klasa ….......................
2.5. Zajęcia prowadzone na/w …………………………………………… (adres).
2.6. Termin zajęć: dzień tygodnia i godzina………………………………………
§3
3. Zasady gry w grupach rekreacyjnych.
3.1.Grupy rekreacyjne składają się z 4-8 osób.
3.2.Gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do poniżej czterech, GLOBALSPORT zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałym
fakcie klienta drogą telefoniczną.
3.3.W przypadku, gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do poniżej czterech osób, GLOBALSPORT 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, w razie braku takiej zgody grupa ulega rozwiązaniu.
3.4.W przypadku nieobecności Klienta na zajęciach GLOBALSPORT nie zwraca już uiszczonej opłaty oraz nie zwalnia od obowiązku
jej zapłaty;
3.5.W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (choroba) istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie wyznaczonym przez
GLOBALSPORT.
3.6. W przypadku, gdy liczba osób w grupie zmniejsza się np. z 6 do 5 lub z 5 do 4 opiekunowie dziecka ponoszą opłaty za zajęcia w
zmniejszonej grupie, zgodnie z obowiązującym cennikiem wskazanym w pkt 5.4, z zastrzeżeniem pkt 3.3 powyżej.
3.7. . Do zabrania na zajęcia rodzice upoważniają instruktora / trenera wyznaczonego przez firmę Globalsport Bartosz

Deba
§4
4. GLOBALSPORT zobowiązuje się do:
4.1.Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach;
4.2.Zapewnienia sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć;
4.3.Szkolenia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego.
§5

5. Zasady płatności.
5.1.Jednostką rozliczeniową jest jeden miesiąc kalendarzowy;
5.2.Płatności dokonywane są z góry za każdy miesiąc do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca;
5.3.Opłata miesięczna stanowi wielokrotność kosztu jednostki lekcyjnej i ilości zajęć w danym miesiącu. (koszt jednostki lekcyjnej
podany jest w punkcie 5.4)
5.4. Koszt jednostki lekcyjne uzależniony jest od ilości osób uczęszczających do danej grupy i wynosi:
50zł – 4 i więcej osób w grupie, 60zł – 3 osoby w grupie, 2 osoby w grupie 100zł,,
5.5. Koszt zajęć indywidualnych wynosi 80zł za godzinę zajęć + opłata za wynajęcie kortu (uzależniona jest od sezonu oraz pory dnia,
w której odbywają się zajęcia),
5.6.W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.
5.7.Płatności można dokonać przelewem na konto PKO o numerze: 53 1020 4027
GLOBALSPORT BARTOSZ DEBA UL KARNOWO 1A, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ;

0000 1502 1453 3808

§6
6 .Czas trwania umowy.
6.1.Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2022 roku;
6.2.Umowa może zostać wypowiedziana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego,
6.3.W przypadku, gdy wypowiedzenie wskazane w punkcie 6.2 powyżej nie zostało dokonane, GLOBALSPORT zastrzega sobie prawo
do naliczania i żądania opłat za zajęcia do końca okresu, na jaki została podpisana umowa, pomimo nieobecności uczestnika na
zajęciach;
§7
7. Zgody
7.1. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć z tenisa organizowanych przez GLOBALSPORT oświadcza, że wyraża zgodę utrwalanie
(foto/video) oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video oraz oświadcza, że nie będzie mieć jakichkolwiek roszczeń z tym
związanych;
7.2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział uczestnika w zajęciach organizowanych przez GLOBALSPORT oraz oświadcza, że
uczestnik nie ma przeciwwskazań do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na zajęciach sportowych;
7.3. Wyrażam zgodę na transport dziecka w razie potrzeby oraz po wcześniejszym zgłoszeniu tego fakty organizatorowi na zajęcia oraz
turnieje tenisowe środkami transportu należącymi do GLOBALSPORT,
7.4. Zdjęcia oraz nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestnika będą
wykorzystywane przez Organizatora jedynie w celach marketingowych i rozwoju oferty firmy GLOBALSPORT BARTOSZ DEBA.
§8
8. Dane Osobowe
8.1. Firma Globalsport Bartosz Deba stosuje zasady RODO;
8.2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Globalsport Bartosz Deba z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100,
Karnowo 1A, NIP 558-174-03-84;
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
§9
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na
adres kontaktowy Organizatora.
9.2. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod nr tel. 693 – 664 - 999, e-mail: poczta@globallsport.pl
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego;
9.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Szkoły Tenisa rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w
Poznaniu, tj. Sąd Okręgowy w Poznaniu
9.5. Wszelkie zmiany umowy oraz oświadczenia złożone w jej wykonaniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
9.6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
9.7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
9.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

