Umowa organizacji imprezy rekreacyjno – sportowej.
Zawarta dnia ………………. w Końskich pomiędzy :
Pływalnia Miejska w Końskich reprezentowana przez Dyrektora Andrzeja Mijasa zwanego
dalej organizatorem,
a Panem /Panią
………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej zamawiającym , zamieszkałym(ą)
……………………………………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………., e-mail:…………………………………………………………………………………………
Wyznaczony opiekun : ………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały:…………………………………………………………………………………………………………………………
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja imprezy okolicznościowej o
charakterze rekreacyjno - sportowym typu: urodziny , imieniny ( dla dzieci ) w
liczbie ……..…osób w oparciu o Program
1. Organizator zobowiązuje się umożliwić określonej grupie dzieci , korzystanie z
odpowiedniej części obiektu zgodnie z Programem imprezy .
2. Organizator zobowiązuje się umożliwić określonej grupie dzieci korzystanie z
przygotowanego do gier i zabaw sprzętu i przyborów.
3. Organizator zobowiązuje się w miarę potrzeby zamawiającego, przekazać
pomieszczenie ( na wyposażeniu lodówka , dwukomorowy zlew z ciepłą wodą) na
zorganizowanie poczęstunku i wyznaczyć strefę przebywania dla dzieci - uczestników
4. Program imprezy przewiduje wg kolejności :
 45 minut gier i zabaw w wodzie pod opieką osoby wskazanej przez
Organizatora : instruktora pływania.
 Ewentualny poczęstunek zorganizowany w całości przez zamawiającego na
jego koszt i odpowiedzialność w udostępnionym przez Pływalnię
pomieszczeniu i wyznaczonej strefie.
 45 minutowy seans w grocie solnej , połączony z projekcją bajek,
słuchowiskiem lub z konkursem .
 Czas trwania imprezy to maksymalnie 2 godziny 30 minut.

§2
1. Zamawiający imprezę jest odpowiedzialny za zaproszonych gości . Za powstałe szkody
zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości. Regulacja
zobowiązań finansowych winna nastąpić niezwłocznie w przypadku uznania
wysokości szkody , nie później jednak niż w terminie siedmiodniowym , licząc od dnia
powstania szkody.
2. W czasie trwania poczęstunku zamawiający może używać jedynie naczyń i sztućców
jednorazowych, a podane napoje , słodycze , tort , ciasta czy pizza, będą serwowane
dzieciom na wyłączną odpowiedzialność zamawiającego i jego koszt.
3. Po zakończonym poczęstunku zamawiający ma zostawić udostępnione wcześniej
pomieszczenie w czystości , sprzątnąć naczynia i sztućce jednorazowe do kosza ,
przekazać pomieszczenie pracownikowi Pływalni Miejskiej.
4. Dzieci uczestniczące w imprezie ( na zaproszenie zamawiającego) bez rodziców* ,
pozostają pod opieką zamawiającego . Impreza powinna być zorganizowana w taki
sposób ,aby jedna osoba pełnoletnia – zwana OPIEKUNEM , przypadała na grupę
zaproszonych dzieci - uczestników .
5. Zamawiający imprezę jest odpowiedzialny za porozumienie się z rodzicami dzieci , co
do przywozu i odbioru ich z pływalni w dniu przyjęcia.
6. W imprezie : w zajęciach w wodzie, mogą uczestniczyć dzieci ,które mają
podstawową umiejętność pływania lub dostają swobodnie do dna i potrafią stanąć
na głębokości niecki 120 cm. W pozostałych przypadkach, jeśli dziecko nie spełnia
jednego z poniższych warunków, może wejść do wody z pełnoletnią osobą , która
będzie pełniła nad nim osobistą opiekę.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia , że dzieci będą posiadały strój
kąpielowy ,czepek , klapki i ręcznik . Opiekun jest zobowiązany do opieki i nadzoru
nad dziećmi podczas pobytu na pływalni ( szatnie , hala basenowa , grota solna).
8. Opiekuna obowiązuje regulamin obiektu , a w szczególności zapisy dotyczące
opiekuna grupy.
9. W zajęciach w wodzie może uczestniczyć maksymalnie 15 dzieci do 13 roku życia. W
trakcie zajęć zamawiający musi zabezpieczyć opiekuna , który przebywa z dziećmi w
wodzie i posiada strój kąpielowy , czepek i klapki . Opiekun w wodzie nie może być tą
samą osobą , która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem ( patrz pkt. 6 ).
10.W imprezie : w zajęciach w grocie solnej, dzieci – uczestnicy są z opiekunem.
11.Zamawiający w dniu rezerwacji określa : liczbę dzieci uczestniczących, ich wiek i
ewentualnie w miarę posiadanej wiedzy , umiejętności pływackie dzieci.
12.Zamawiający jest zobowiązany do rezerwacji imprezy, a potwierdzeniem terminu
rezerwacji jest wpłacenie 100 zł brutto ZADATKU , na minimum 3 dni robocze przed
terminem imprezy w kasie Pływalni Miejskiej w Końskich.
13.Zadatek zostanie przyjęty na poczet całkowitej zapłaty i nie podlega zwrotowi .
14.Wpłata całkowita musi nastąpić najpóźniej 1 dzień przed terminem imprezy w kasie
Pływalni Miejskiej. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie to
organizator nie przystąpi do organizacji imprezy.

15.Zamawiający płaci za imprezę kwotę 300 zł ( trzysta złotych ) brutto jeśli liczba
uczestników ( dzieci) nie przekracza 10 osób.
16.Za każdego uczestnika więcej czyli powyżej 10-ciu, odpłatność wynosi wtedy
15
zł /osoba .
17.Płatność następuje po określeniu przez zamawiającego liczby uczestników.
18.Opłata całkowita wynosi : …….. brutto ( słownie: …………………………………………………..)
19.Opłata całkowita nie obejmuje poczęstunku , nagród za konkurencje i konkursy oraz
innych atrakcji, które są w ofercie pływalni , a nie są przedmiotem niniejszej umowy.
20.Jeżeli impreza nie może się odbyć z winy organizatora , wtedy cała wpłacona kwota
lub zadatek ( w wysokości wpłaty ) jest zwracany zamawiającemu.
21.Pływalnia Miejska w Końskich nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
lub zagubione w trakcie trwania imprezy.
*rodzice w tym znaczeniu to : rodzice lub prawni opiekunowie
§3
Umowa zostaje zawarta na dzień ………………. od godziny………………
§4

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.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron.
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