
POROZUMIENIE – INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

 Zawarte ………………..r. w Końskich pomiędzy: Pływalnia Miejska w Końskich mająca 
siedzibę na ul. Warszawskiej 38 w Końskich reprezentowaną przez: 
Dyrektora Pływalni – Andrzeja Mijasa a 
Panią / Panem 
…………………………………………………………………………………... 
zam. ……………………………………………………………………………………………. 
tel. ……………………………………………………………………………………………... 
mail…………………………………………………………………………………………….. 
§1 
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnienie Pływalni w prowadzenia zajęć 
indywidualnych w zakresie nauki pływania. 
2. Zajęcia prowadzone będą w okresie od …....20…r do ………..20…r 
3. W okresie o którym mówi §1 pkt 2 przeprowadzonych zostanie …….. zajęć 
4. Pływalnia zobowiązuje się umożliwić korzystanie przez ćwiczącego/ćwiczących 
przyborów i sprzętu do nauki pływania.. 

§2 
1. Nauka pływania odbywać się będzie pod nadzorem Instruktora/trenera pływania 
indywidualnie z jedną lub dwiema osobami zgodnie z harmonogramem. 

………………………………………………………………………………………. 
(dzień tygodnia i godzina w których prowadzone są zajęcia) 
Instruktorem prowadzącym zajęcia będzie Pan/Pani …………………..................... 
§3 
1. Strony ustalają, że za usługi wymienione w niniejszym porozumieniu przysługuje Pływalni 
wynagrodzenie w wysokości: ………………….. (słownie:
…………………………………………………………………………..)

2. Korzystający z nauki pływania zobowiązuje się wpłacić należność gotówką , w kasie 
Pływalni, z góry za ……….lekcji. 
3. Należność wynikającą z ilości zajęć i wartości pojedynczej lekcji strony ustalają na 
……….złotych                                                                                                                             (
słownie …………………………………………………………………………). 
4. Korzystający ponosi koszty związane z niewykorzystaniem limitu godzin przeznaczonych 
na zajęcia - bez względu na przyczynę. Korzystający zwolniony będzie z ponoszenia kosztów 
w wypadku powiadomienia pływalni o rezygnacji z zajęć w terminie minimum 2 dni przed 
datą określoną w §1 ust.2 . 

§4 
1. Pływalnia zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Korzystającego o planowanych 
przerwach w funkcjonowaniu obiektu (minimum7 dni przed postojem). 
2. W przypadku określonym w pkt.1 §4 oraz w przypadku przerw nieplanowanych zajęcia 
zostaną przeniesione na termin późniejszy. 

§5 
Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
regulaminów oraz stosowania się do zaleceń kierownictwa obiektu. 



Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia, 
poprawnego świadczenia usług oraz przekazywania materiałów informacyjnych , zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 
926 z późn. zm. 
§6 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

……………………………. 
Podpis zleceniodawcy 

INFORMACJA DLA INSTRUKTORA/TRENERA
 
Data …………… 
Zleceniodawca (imię nazwisko) ………….. ……………………………………….. 
tel……………………………….osoba dorosła/ dziecko…………..…. Wiek……… 
Prowadzący zajęcia………………………………………………………………….


