UMOWA O ORGANIZOWANIE REKREACJI
zawarta w Bielsku-Białej, dnia: 2013 roku pomiędzy:
„TRAVELGROUP” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul Królewskiej 2, Biurze Handlowym:
Bielsko-Biała przy ul. Rynek 4 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Krakowie, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000001,
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Joannę Cieśla
zwanym dalej Organizatorem
a
Panią/-em ,
legitymującą/-ym się dowodem osobistym serii nr ,
zamieszkałą/-ym w , przy ul. ,
działającym jako przedstawiciel ustawowy w imieniu i na rzecz
małoletniej/-go uczestnika,
zwaną/-ym dalej Klientem.
§ 1Przedmiot umowy.
1. Organizator oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000001
oraz że zawodowo prowadzi działalność w zakresie organizacji sportu, rekreacji, turystyki i imprez
masowych.
2. Organizator we własnym imieniu przygotowuje, przeprowadza i nadzoruje właściwą realizację
programu „Akademii dla Dzieci”. Organizator prowadząc przedmiotowe zajęcia działa we współpracy z
profesjonalnymi instruktorami, trenerami, nauczycielami i opiekunami.
§ 2 Treść umowy.
Klient podpisując niniejszą umowę zgadza się na udział reprezentowanego przez
niego uczestnika w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i uzupełniających prowadzonych przez
Organizatora i to za wynagrodzeniem oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie oraz
regulaminie, będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
§ 3 Reprezentacja.
1. Osoby stawiające w imieniu Organizatora oświadczają, że są w pełni umocowane do zawarcia niniejszej
umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do realizacji niniejszej umowy.
2. Klient oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy małoletniego uprawniony jest do wydania zgody
małoletniemu na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Organizatora.
§ 4 Niemożność podstawienia.
Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obejmuje tylko i wyłącznie uczestnictwo małoletniego
__________________________ w zajęciach prowadzonych przez Organizatora oraz że bez zawarcia
odrębnej umowy żadna osoba trzecia nie może wejść na jego miejsce.
§ 5 Cena.
1. Z tytułu uczestnictwa w małoletniego w zajęciach Klient płacić będzie wynagrodzenie w wysokości
określonej w ofercie na stronie internetowej www.akademiadladzieci.pl Płatność następować będzie z
góry gotówką każdorazowo przed zajęciami.
W przypadku płatności z góry za cały miesiąc / płatność do 10 każdego miesiąca / Klientowi przysługuje
cennik pakietowy.
2. Nieobecność małoletniego na zajęciach, jeżeli nie będzie zawiniona przez Organizatora, nie stanowi
podstawy do roszczenia o zwrot części wynagrodzenia. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu siły
wyższej albo świąt państwowych lub religijnych, zostaną przeprowadzone w innym terminie, umówionym
z Klientem.
3. Wyżej umówiona kwota może ulec zmianie na skutek zmiany kosztów organizacyjnych. Klient o
zmianie ceny musi być powiadomiony nie później niż miesiąc przed jej wprowadzeniem. Poza tym nie
częściej niż raz do roku wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych za okres poprzedzających dwunastu miesięcy publikowany przez GUS w
zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.
4. Podpisując niniejszą umowę Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.

§ 6 Czas trwania umowy.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony z prawem rozwiązania jej przez każdą ze stron z
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 7 Warunek.
Warunkiem koniecznym odbywania się zajęć jest zebranie się grupy minimum 4 osób i uiszczenie opłaty.
§ 8 Rozwiązanie umowy.
Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym tylko i wyłącznie w przypadku
rażącego naruszenia przez Klienta lub reprezentowanego przez niego małoletniego warunków niniejszej
umowy, oraz nie przestrzegania regulaminu „Akademii dla Dzieci”.
§ 9 Wyposażenie i organizacja.
1. Klient zobowiązuje się:
- wyposażyć małoletniego we właściwy strój i obuwie sportowe
- w przypadku treningów powtarzających się zapewnić profesjonalny sprzęt sportowy (rower, rakiety,
narty, snowboard itp.)
2. Organizator zobowiązuje się:
- zabezpieczyć bezpieczny transport ze szkoły lub miejsca zamieszkania lub innego ustalonego adresu na
miejsce treningu
- zabezpieczyć bezpieczny transport po treningu do szkoły lub miejsca zamieszkania lub innego
ustalonego adresu
- zapewnić uczestnikowi miejsce (sala sportowa, basen itp. w zależności od rodzaju zajęć),
wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, nauczycieli
- zapewnić w przypadku zajęć „open” i jednorazowych lub okazjonalnych sprzęt sportowy (rakiety,
piłeczki, narty, łyżwy itp.),
- zapewnić strój i obuwie sportowe zastępcze dla Uczestnika na koszt Klienta w przypadku zaniedbania
- zapewnić realizację profesjonalnego programu sportowego odpowiadającego wiekowi i
umiejętnościom uczestników,
3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Bielska-Białej i okolic w ustalonych wcześniej godzinach
odpowiednich dla danej grupy.
4. Organizator odpowiada za podwykonawców niniejszej umowy (trenerzy, instruktorzy, nauczyciele,
opiekunowie, kierowcy) oraz za dostarczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie zajęć oraz zapewnia
dołożenie należytej staranności przy wyborze podwykonawców.
§ 10 Ubezpieczenie i odpowiedzialność.
Z tytułu uczestnictwa małoletniego w zajęciach sportowych Klient zobowiązuje się wykupić na rzecz
uczestnika specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Klient zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszymi zajęciami uczestnika zaświadczenie lekarskie lub
oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych określonych wg listy wybranych zajęć.
3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść uczestnik w związku z
organizowanymi zajęciami, o ile nie są one bezpośrednio zawinione przez Organizatora.
§ 11 Postanowienia końcowe.
Wszystkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W
sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy będzie
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach i po przeczytaniu podpisano bez wnoszenia zastrzeżeń.
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