UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG INSTRUKTORSKICH
zawarta w dniu …………………… roku w ……………………
pomiędzy:
Grupą

zorganizowaną

-

ZLECENIODAWCĄ,

którą

reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………….,
zamieszkały/a:…………………………………………………………………………………………………..,
legitymujący się dowodem osobistym seria:………...................... .
a
CENTRUM EDUKACJI I DOSKONALENIA „SMART”. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os.
Stawki

30/29,

NIP:

661-219-45-99,

www.centrumsmart.edu.pl,

zwanym

w

treści

Umowy ZLECENIOBIORCĄ, którego reprezentuje: Michał Cybulski – Dyrektor, zamieszkały w
Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Stawki 30/29, legitymujący się dowodem osobistym seria: AUE283838,
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług instruktorskich w zakresie
nauczania pływania na rzecz ZLECENIODAWCY.
2. Strony ustalają, że ZLECENIOBIORCA będzie świadczył na rzecz ZLECENIODAWCY usługi
instruktorskie w liczbie ……….godzin lekcyjnych (45 min każda).
3. Strony ustalają, że grupa szkoleniowa będzie liczyła …….. osób w każdym dniu przyjazdu.
4. Strony ustalają, że zajęcia odbywać się będą ……. razy w tygodniu w terminach ustalonych przez
obydwie strony.
5. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy udzielonej
przez ZLECENIODAWCĘ.
6. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana na Krytej Pływalni „Neptun” w
Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4a.
7. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.
§2
Czas trwania umowy
Umowę zawiera się od dnia ……………………………………. roku do dnia ………………………… roku.
§3
Obowiązki ZLECENIOBIORCY
1.

Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy:

a)

nauka pływania dla grupy zorganizowanej w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

b)

zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich korzystających z nauki pływania.

c)

Zleceniobiorca zapewnia opiekę nad grupą w czasie zajęć na pływalni. Opiekę sprawować będą

osoby posiadające uprawnienia opiekunów i kierowników kolonii.
2. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego
osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz
ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.

3. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest
zobowiązany do informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy.
§4
Obowiązki ZLECENIODAWCY
Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:
- Zleceniodawca przywozi grupę na pływalnię we własnym zakresie w określonym terminie
i o określonej godzinie. Każde spóźnienie grupy będzie skutkowało skróceniem zajęć o czas
spóźnienia.
- Ilość uczestników zajęć nie może się zmienić. Istnieje możliwość zamiany dzieci w przypadku
nieobecności dziecka zapisanego na listę.
- Zleceniodawca, wypełnia stosowne deklaracje oraz zgody wyjazdu dzieci na pływalnię, a także
zaświadcza, że dzieci nie mają żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w tego typu zajęciach.
§5
Rozliczenia wzajemnych należności
1. Za wykonane usługi ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie w wysokości
……… złotych brutto za każdą godzinę lekcyjną przeprowadzonych zajęć nauki pływania (45
min), na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.
2. Podana w punkcie 1 kwota zawiera koszt wstępu na pływalnię, opiekę nad dziećmi w trakcie
zajęć, usługę instruktorską oraz grupowe ubezpieczenie NW.
3. Strony ustalają, że należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie liczone będzie za ilość zrealizowanych
zajęć nauki pływania.
4. Należne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA ureguluje gotówką najpóźniej w
terminie rozpoczęcia pierwszych zajęć nauki pływania.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa ZLECENIOBIORCA.
6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, ZLECENIOBIOCY przysługują odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w §8 przez Zleceniodawcę, jest on
zobowiązany do zapłaty pełnej należności za cały okres wypowiedzenia umowy tj. 3 miesiące.
§7
Prawo do wykorzystywania wizerunku kursantów.
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku kursantów na potrzeby marketingowe
Centrum Edukacji i Doskonalenia „SMART” w Ostrowcu Św.
2. Przetwarzanie wizerunku, o którym mowa w punkcie 1, to umieszczanie zdjęć i filmów z
przeprowadzonych zajęć na witrynie internetowej: www.centrumsmart.edu.pl oraz profilu
społecznościowym - Facebook pod adresem: facebook.com/CentrumEdukacjiSmart.

§8
Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron.
2. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę wynosi 3 miesiące.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.
4. Istnieje możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy
miejsce osoby rezygnującej z usług zajmuje nowa osoba.
§9
Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10
Inne postanowienia
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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