
AQUA-WIGOR nr AW/…../……/2020 
o świadczenie usług sportowych 

z zakresu aqua fitness i ćwiczeń w wodzie. 

 
Zawarta w dniu ………………………………. r. we Wrocławiu, pomiędzy:  

Centrum Pływania HYDRA z siedzibą w Chrząstawie Małej, przy ul. Łąkowej 3B, NIP 897-174-39-20 reprezentowaną przez właścicielkę 

Hannę Nowicką, zwaną w dalszej części umowy Organizatorem, a Panią/Panem: 

Imię i Nazwisko  PESEL  

Adres 

zamieszkania 

 Telefon  
e-mail  

zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem Kursu 

§ 1 

Przedmiotem umowy są : 
 

ZAJĘCIA AQUA-WIGOR, czyli zajęcia aqua fitness prowadzone w roku szkolnym 2020/2021 trwającym od 29.09.20 do 15.06.2021.  
 

 PAKIET ROCZNY (28 zł) ważny od 29.09.02.20 r. do 15.06.21 r.              WEJŚCIE JEDNORAZOWE (40 zł)  
 PAKIET 4 ZAJĘĆ (33 zł) ważny 4 tygodnie od daty pierwszych zajęć.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            § 2 

Organizator tj. Centrum Pływania HYDRA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć i zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie aqua 
fitness i ćwiczeń w wodzie.  

        § 3 

1. Zajęcia prowadzone będą na basenie przy Hotelu GEM przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu. 
2. Zajęcia Aqua-Wigor odbywać się będą: 

WE WTOREK godz. 19:00  
zgodnie z kalendarzem zajęć (załącznik nr 3) 

 

w terminie od ……………………………….. r. do ……………………………… r.  
(dotyczy PAKIETU 4 ZAJĘĆ lub innych terminów trwania umowy) 

 l 

3. Zajęcia odbywają się w formie grupowej do 10 osób.   

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w zajęciach Aqua-Wigor w Centrum Pływania HYDRA  oraz 

Regulaminu ogólnego pływalni, na której odbywają się zajęcia.  

                § 4 

1. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni w przypadku pakietu rocznego i 7 dni w przypadku pakietu 4 zajęć i przyjmowany jest w 

formie pisemnej. 

2. Organizator może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie 7 

dni od daty podpisania umowy lub braku płatności kwoty raty miesięcznej w wyznaczonym terminie. 
§ 5 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w cenniku (załączniki 1.) 

2. Wybrana forma płatności to płatność z góry:  
k 
 OPŁATA JEDNORAZOWA ZA PAKIET 4 ZAJĘĆ – 132 PLN/os./4 zajęcia                                   OPŁATA JEDNORAZOWA - 40 PLN  

 OPŁATA MIESIĘCZNA w pakiecie rocznym -  28 PLN/os./ 1 zajęcia razy ilość planowanych zajęć w danym miesiącu wg. Harmonogramu Płatności 

(załączniki 2.) 
 

3. Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: 82 2530 0008 2076 1254 9960 0001 Nest Bank w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć oraz zwrotu kosztów za opuszczone zajęcia.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, Organizator niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Opiekunów/Uczestników 

Kursu. Zajęcia odwołane z winy Organizatora przeprowadzone zostaną w innym dogodnym terminie. 
                                                                                                                                                                                § 6 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, strony poddają spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego we Wrocławiu. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 Cennik Zajęć Aqua Wigor (załącznik nr 1) 

 Harmonogram płatności miesięcznej dla karnetu rocznego (załącznik nr 2) 

 Kalendarz zajęć w Centrum Pływania Hydra rok 2020/2021 (załącznik nr 3) 

 Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua-Wigor w Centrum Pływania HYDRA (załącznik nr 4) 

 Oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 5) 

 Zgody (załącznik nr 6). 

 

 

  

 

Kontakt 

biuro@hydracentrum.pl 
tel. +48 607 826 698 

www.hydracentrum.pl 

Podpis ORGANIZATORA Podpis UCZESTNIKA KURSU 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Załącznik 1. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 



 

 

 

 

 

Załącznik 2. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 



 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik 3. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 



 

Regulamin uczestnictwa  

w zajęciach AQUA – WIGOR 

w Centrum Pływania HYDRA 
 

 
I. Ogólne warunki: 

1. Organizatorem zajęć Aqua-Wigor (AW) jest Centrum Pływania HYDRA (CP Hydra) z siedzibą w Chrząstawie Małej przy ul. 
Łąkowej 3B.  

2. Uczestnikiem zajęć AW w CP HYDRA jest osoba, która podpisze umowę, regulamin wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, 

które pozwolą na udział w zajęciach, a także uiści opłatę za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na 

stronie www.hydracentrum.pl a także w załączniku 1.  

3. Zajęcia Aqua-Wigor to autorskie zajęcia Aqua Fitness z elementami fizjoterapii w wodzie.  

 

4. Uczestnik kursu jest zobowiązany dokonać płatności w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy - w przypadku płatności 

jednorazowej (dotyczy pakietu 4 zajęć) lub w wyznaczonym na umowie terminie płatności - w przypadku płatności miesięcznej 
(dotyczy pakietu rocznego) 

5. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie imiennej karty wejścia. Karta jest ważna wyłącznie w podanym okresie i upoważnia 
do udziału w zajęciach zorganizowanych Aqua-Wigor w ustalonym terminie.  

6. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w recepcji basenu w zamian za kluczyk do szafki. 

7. Zajęcia obywają się w grupach do 10 osób na jednym torze basenowym.  

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika i czepka. 

9. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach w 

wodzie.  

 

II. Płatności:  

          DANE DO PRZELEWU: 

Konto Organizatora: 

Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka 

NEST BANK nr konta: 82 2530 0008 2076 1254 9960 0001 

Proszę w tytule podawać zawsze imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Aqua-Wigor. 
 

1. Rodzaje karnetów: 

 - wejście jednorazowe – 40 PLN (przedpłata na konto Organizatora), które upoważnia do jednorazowego skorzystania z zajęć. 

- karnet 4 wejścia – 132 PLN, który ważny jest przez 4 tygodnie i upoważnia do skorzystania z 4 zajęć.  

- karnet roczny lub wakacyjny – 28 PLN razy ilość zajęć w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem płatności -  
upoważnia do ciągłego korzystania z zajęć w wyznaczonym terminie.  

2. W karnecie 4 wejścia płatność dokonywana jest jednorazowo z góry do 3 dni od momentu podpisania umowy.  

3. W przypadku karnetu rocznego płatność dokonywana jest za miesiąc z góry do 25 dnia każdego miesiąca zgodnie z 
harmonogramem płatności.  

4. W przypadku karnetu wakacyjnego płatność dokonywana jest jednorazowo z góry do 3 dni od momentu podpisania umowy. 

5. Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje wypisaniem z listy z uczestników i brakiem możliwości uczestnictwa w 
zajęciach. 

6. Cennik zajęć AW znajduje się na stronie internetowej www.hydracentrum.pl  
 

Załącznik 4. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 

http://www.hydracentrum.pl/
http://www.hydracentrum.pl/


 

III. Nieobecności i rezygnacja z zajęć. 

1. Centrum Pływania Hydra nie dokonuje zwrotów wpłaconych należności za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego 
nieobecności.  

2. Centrum Pływania Hydra informuje, że nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. 

3. Rezygnacja z kursu musi zostać przekazana Organizatorowi w formie pisemnego wypowiedzenia.  

4. Okres wypowiedzenia w przypadku karnetu rocznego wynosi 30 dni od momentu zgłoszenia. 

5. Okres wypowiedzenia w przypadku karnetu 4 wejścia oraz karnetu wakacyjnego wynosi 7 dni od momentu pisemnego 
zgłoszenia. 

6. Zajęć oznaczonych jako „promocyjne” nie dotyczą zwroty za niewykorzystane zajęcia. Jako zajęcia „promocyjne należy 
rozumieć zajęcia wygrane w konkursach lub wykupione jako vouchery. 

7. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Centrum Pływania Hydra zobowiązuje 

się zrealizować te zajęcia w innym dogodnym terminie.  
 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Podpisanie umowy i dokonanie płatności za zajęcia nauki pływania jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków. 

2. W sprawach dotyczących organizacji zajęć przez Centrum Pływania Hydra i nie ujętych w warunkach uczestnictwa decyzje 
podejmuje właściciel firmy. 

3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów warunków uczestnictwa. Warunki uczestnictwa muszą zostać przedstawione 

Uczestnikowi kursu lub jego Opiekunowi prawnemu oraz przez nich zaakceptowane. Brak akceptacji ww. warunków jest 
równoznaczny z wypowiedzeniem umowy w trybie określonym w jej § 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin sporządzono dnia 29.09.2020 r…….    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
data: ………………………………… 

 k        

Oświadczenie  
o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do uczestniczenia w zajęciach Aqua-Wigor 
 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach Aqua-Wigor, czyli Aqua Fitness dla zdrowia na 

basenie prowadzonych przez Centrum Pływania HYDRA. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających mi 

korzystanie z basenu i z zajęć zobowiązuje się o tym poinformować Organizatora jak najszybciej. 

 

Będąc świadomy, trudnego czasu występowania pandemii Covid-19 oświadczam, że 

- uczestnik kursu nie miał kontaktu z osobą będącą na kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 

nauki pływania 

- w przypadku infekcji o podobnych objawach do Covid-19 uczestnik kursu pozostanie w domu, aby zminimalizować 

ewentualne ryzyko zakażenia innych osób. 

- w przypadku kontaktu z osobami zakażonymi na COVID-19 uczestnik kursu nie pojawi się na zajęciach nauki pływania 

przez okres 2 tygodni. 

 

…..………………………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis Uczestnika kursu 
 

 

ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka z siedzibą przy ul. 

Łąkowej 3B w Chrząstawie Małej (55-003) (dalej jako: CP Hydra), w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług 

oferowanych przez CP Hydra, a także w celu wykonania ciążących na CP Hydra obowiązków prawnych (w szczególności: 

wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, weryfikacji wiarygodności 

płatniczej, rozpatrywanie reklamacji) oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. 

 

Oświadczam iż zapoznałem się z informacjami w zakresie ochrony prywatności (informacja dostępna jest na stronie 

www.hydracentrum.pl w zakładce o nas/Polityka Prywatności.) oraz że znam swoje pełne i niezbywalne prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia. 

 

Podczas trwania zajęć nauki pływania kursanci mają możliwość uczestniczenia w sesjach zdjęciowych i w sesjach filmowych i 

nieodpłatnie mogą otrzymać zdjęcia i filmy pamiątkowe. W związku z tym wyrażam/nie wyrażam* zgodę na fotografowanie i 

filmowanie mnie/mojego dziecka w celach pamiątkowych oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i filmów w celach 

szkoleniowych, edukacyjnych i reklamowych. Uwaga!. Informujemy, że nie wyrażając zgody nie otrzymają Państwo pamiątkowych 

zdjęć i filmów. 
 

 

Wyrażam/nie wyrażam*zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka z 

siedzibą przy ul. Łąkowej 3B w Chrząstawie Małej (55-003) w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres 

mailowy informacji na temat aktualnych wydarzeń, nowych ofert, szkoleń, kursów oraz promocji.  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Czytelny Podpis Uczestnika Kursu 

*Niepotrzebne skreślić 

Załącznik 5. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 

Załącznik 6. 
Do Umowy o świadczenie usług 

sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania 

http://www.hydracentrum.pl/

