
 

 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy:  

Sport Park Budowlani reprezentowany przez 

Sport Halls Sp. z o.o. 

Ul. Komuny Paryskiej 57/15 Wrocław,   

 
……………………............         ………………………………………………......................………….. 
Imię i nazwisko                  Adres zamieszkania 
 
……………………............         ………………………………………………......................………….. 
Imię i nazwisko dziecka  
 
..................................         ...........………………………………………………........................ 
Data urodzenia                  Telefon kontaktowy do opiekuna 
 
............................................................................................................................... 
Adres e-mail 
 

  WARUNKI UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć sportowych szkolenia tenisowego. 
2. Zajęcia odbywają się na kortach lub w hali sportowej przy al. Sportowej 1 w Chorzowie według ustalonego 

harmonogramu. Organizator  zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu 
z osobą pobierającą lekcje. 

3. Zajęcia będą się odbywać w …………………………………………….. (dzień tygodnia) w godz. od …………………..  do ……………………. 
§ 2 

1. Niniejsza osoba oświadcza, że uczestnik szkolenia  jest zdrowy i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/ 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszej umowie, na bieżące potrzeby 
administracyjne firmy Sport Halls s.c. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883). Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w formie foto/audio/video) na potrzeby 
bieżącej działalności firmy oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem szkółki tenisowej Sport Park Budowlani. 
 

§ 3 
 
1. Opłata miesięczna wynosi:  ……………………. PLN i jest płatna z góry do 5-go dnia każdego miesiąca gotówką w kasie 

klubu, lub do 3 dnia każdego miesiąca na numer konta: 12 1020 4926 0000 1102 0176 4729 Pko BP, Oddział w 
Sandomierzu.  

2. Wysokość opłat jest stała uśredniona za każdy miesiąc. 
3. Jeśli  osoba nie była obecna na zajęciach, nie może żądać zmniejszenia opłaty bądź jej częściowego zwrotu. W 

wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość odwołania zajęć z min. 24h wyprzedzeniem. W takiej sytuacji trener 
proponuje najbliższy możliwy termin na odrobienie zajęć. 

4. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzących, zostaną odrobione w terminie ustalonym z osobą szkoloną lub 
nastąpi zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia. 

5. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie w recepcji Klubu co najmniej z miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z zajęć w późniejszym terminie opiekun zobowiązany jest pokryć 
koszty za następny miesiąc. 
 

 
§ 4 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od 16.09.2019 do 30.06.2020. Jeżeli z przyczyn losowych zajęcia są 
odwoływane, trener indywidualnie ustala daty odrobienia godzin.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze  
stron. 
 
 

 



 
 
 
 

§ 6 Dane osobowe 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-

452 Wrocław, NIP 8992712267, e-mail: sporthalls@sporthalls.pl  
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez Sport Halls Sp. z o.o. systemu informacji 

na temat płatności za szkolenia, zmianach w terminach zajęć oraz marketingu bezpośredniego w celach: 
informacyjnych, promocyjnych. Informacje marketingowe dotyczące oferty naszych produktów będą 
przekazywane drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie, wyłącznie w przypadku kiedy wyraziliście Państwo 
zgodę na ich otrzymywanie.  

3. Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres  
recepcja@sportparkbudowlani.pl lub na numer telefonu 734-104-599, co skutkować będzie usunięciem Państwa 
danych z bazy administratora. 

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 
 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i emailowy .   ………………………………………… 
         podpis uczestnika/opiekuna 

  
 
 
……………………………………....................      ………………………………………… 
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie     podpis uczestnika/opiekuna 

mailto:%20recepcja@sportparkbudowlani.pl
mailto:%20recepcja@sportparkbudowlani.pl

