Stowarzyszenie Aktywności Sportowo - Artystycznej „MAGNIFICA”
Ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław
NIP: 8992850940, REGON: 381354620, KRS: 0000749655
e-mail: stowarzyszenie.magnifica@gmail.com

UMOWA NA ŚWIADCZENIE ZAJĘĆ Z AKROBATYKI SPORTOWEJ Z PRZEWOZEM
Zawarta w dniu .................................. we Wrocławiu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo – Artystycznej „MAGNIFICA”, ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław,
NIP: 8992850940, REGON: 381354620, KRS: 0000749655,
Reprezentowane przez Krzysztofa Undziakiewicza – Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
a,
........................................................................................................................................................................
zam. ..............................................................................................PESEL .......................................................
zwanym(ą) w dalszej części umowy Zleceniodawcą.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja przez Zleceniobiorcę zajęć z Akrobatyki Sportowej
wraz z transportem dla Podopiecznego/ych (Dziecka/Dzieci) Zleceniodawcy – zwana w dalszej części
umowy Usługą. Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy, których dotyczy Usługa:
a) imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................
b) imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) odbioru Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy ze wskazanej przez Zleceniodawcę szkoły/przedszkola, do
którego uczęszcza Dziecko/Dzieci;
b) dowozu Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy na salę gimnastyczną gdzie organizowane są i prowadzone
zajęcia przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA” przy
ul. Wrocławskiej 7 w Bielanach Wrocławskich;
c) zapewnienia Dziecku/Dzieciom Zleceniodawcy udziału w zajęciach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”;
d) odwiezienia Dziecka/Dzieci do wskazanej przez Zleceniodawcę szkoły/przedszkola, do którego
uczęszcza
Dziecko/Dzieci
i
pozostawienia
Dziecka/Dzieci
w
świetlicy
szkolnej/przedszkolnej*/niepotrzebne skreślić.
3. Usługa rozpoczyna się wraz z momentem odbioru Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy ze
szkoły/przedszkola i kończy:
a) z chwilą odwiezienia Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy do świetlicy szkolnej/przedszkolnej i
przekazania pod opiekę opiekunowi w świetlicy;
b) z chwilą odbioru Dziecka/Dzieci przez Zleceniodawcę lub inną uprawnioną osobę z zajęć
organizowanych na Sali gimnastycznej Stowarzyszenia Aktywności Sportowo-Artystycznej
„MAGNIFICA” przy Wrocławskiej 7 w Bielanach Wrocławskich.
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4. Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy uczęszczać będą w roku szkolnym 2020/2021 na zajęcia, które odbywać
się będą w dniu/dniach ….............................................. o godzinie …......................................
5. Zleceniodawca zobowiązuje się, że na zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie Aktywności
Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”, Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy będzie/będą zaopatrzone w
odpowiedni strój do ćwiczeń, oraz odpowiednią ilość napoju chłodzącego.
6. Zleceniodawca udzieli przedstawicielom Zleceniobiorcy odpowiedniej zgody, umożliwiającej
dokonywanie odbioru Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy ze szkoły/przedszkola. Zakres i treść zgody będzie
zgodny z wymogami określonymi przez szkołę/przedszkole do której uczęszcza Dziecko/Dzieci
Zleceniodawcy.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się bezpiecznie przewieźć, sprawnym technicznie i przeznaczonym do tego
pojazdem, Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy ze szkoły/przedszkola na salę gimnastyczną gdzie zajęcia
prowadzone są przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA” i następnie
odwieźć z powrotem do szkolnej/przedszkolnej świetlicy (jeżeli zakres Usługi objęty niniejszą Umową
to przewiduje), zapewnić Dziecku/Dzieciom Zleceniodawcy bezpieczeństwo i fachową opiekę
instruktorską podczas prowadzenia zajęć z akrobatyki sportowej.
8. Zleceniobiorca w związku z wykonywanym przewozem Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy ponosić będzie
odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za szkodę pozostającą w normalnym związku
przyczynowym z wykonywaną usługą przewozu. Strony zgodnie ustalają, że Dziecko/Dzieci
Zleceniodawcy w czasie wykonywania Usługi, pozostawać będą pod opieką co najmniej jednej osoby
dorosłej.
9. Strony
ustalają
stawkę
opłaty
miesięcznej
za
wykonywanie
Usługi
w
wysokości: .....................180......................zł, (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) za każde Dziecko
Zleceniodawcy, wobec którego wykonywana będzie Usługa objęta niniejszą Umową. Łączna opłata
miesięczna za 4 zajęcia w miesiącu, do uiszczenia której zobowiązany jest Zleceniodawca,
wynosi …...........180............. zł, (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).
10. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany stawki opłaty miesięcznej w przypadku, gdy na zajęcia
akrobatyczne, w których uczestniczyć będzie Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy uczęszczać będzie łącznie
mniej niż 10 Dzieci. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o ewentualnym podwyższeniu
miesięcznej stawki opłaty za wykonywanie Usługi w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nowa
stawka opłaty miesięcznej miałaby obowiązywać Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawca
bądź zaakceptuje nową miesięczną stawkę opłaty, bądź będzie miał prawo do rozwiązania niniejszej
Umowy, bez żadnych konsekwencji, wraz z końcem miesiąca, w którym obowiązywać będzie stawka
miesięcznej opłaty przed jej podwyższeniem.
11. W sytuacji nie uiszczenia w terminie miesięcznej opłaty przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca będzie
miał prawo do rozwiązania umowy z winy Zleceniodawcy w trybie natychmiastowym z zachowaniem
prawa do roszczenia zaległych opat za Usługi świadczone na rzecz Zleceniodawcy i z prawem do
dochodzenia dalszych odszkodowań na zasadach ogólnych.
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12. Zleceniodawca zobowiązuje się do wnoszenia terminowych opłat miesięcznych za Usługę w formie
przelewu do 08-go dnia każdego miesiąca na konto BGŻ : 81 1600 1462 1878 0812 0000 0001. W
tytule przelewu należy podać IMIĘ NAZWISKO DZIECKA/DZIECI – zajęcia z dowozem, dzień/dni
tygodnia, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku występujących w danym miesiącu dni
ustawowo wolnych od zajęć szkolnych/przedszkolnych, w których, w związku z powyższym,
zaplanowana niniejszą Umową Usługa nie będzie wykonywana, stawka opłaty miesięcznej zostanie
odpowiednio pomniejszona, o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca poinformuje również Zleceniodawcę w przypadku podwyższenia opłaty miesięcznej, w
sytuacji, gdy liczba zajęć w miesiącu przekroczy 4 (słownie cztery) zajęcia. Opłata będzie wtedy
proporcjonalnie wyższa w zależności od liczby zajęć.
13. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nieobecności Dziecka/Dzieci Zleceniodawcy podczas
wykonywania Usługi w danym miesiącu kalendarzowym z przyczyn nie leżących po stronie
Zleceniobiorcy, Dziecku/Dzieciom Zleceniodawcy nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć
prowadzonych przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA” w innym
terminie oraz opłata za w/w zajęcia nie zostanie zwrócona na rzecz Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę.
14. Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę wraz z końcem miesiąca, w którym złoży
oświadczenie o w/w wypowiedzeniu w sytuacji, gdy grupa ćwiczeniowa zajęć prowadzonych przez
Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”, do której uczęszczać będzie
Dziecko/Dzieci Zleceniodawcy, będzie liczyła mniej niż 10 osób.
15. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem obowiązującym podczas zajęć
prowadzonych przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”, umieszczonym
na stronie (www.grupa-magnifica.pl), akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami
Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.
16. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ........................... roku do dnia 30.06.2021 roku z
możliwością pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron, skutecznego na koniec
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 10, 11, 14 niniejszej Umowy. W celu wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę
należy złożyć w/w oświadczenie o wypowiedzeniu drogą mailową na adres:
stowarzyszenie-magnifica@gmail.com lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy. W celu wypowiedzenia
umowy przez Zleceniobiorcę należy złożyć w/w oświadczenie o wypowiedzeniu drogą mailową na
adres : …....................................................................................

(prosimy o uzupełnienie adresu e-mail) lub pisemnie na adres Zleceniodawcy.
17. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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19. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

…………………….……………..
(podpis Zleceniodawcy)

………………..……………………
(podpis Zleceniobiorcy)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem (zamieszczonym na stronie www.grupa-magnifica.pl) i akceptuję jego
zasady i postanowienia. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu.
………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..…………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

Ja niżej podpisany deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności
Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”, tym samy oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań
do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..………………
(podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko dziecka) ........................................
....................................., podanych w Umowie dot. świadczenia usługi przeprowadzenia zajęć akrobatycznych wraz z dowozem
organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław; telefon: 788-005-937,
stowarzyszenie.magnifica@gmail.com, dalej jako „ADO”.

e-mail:

2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO).

3. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
akrobatycznych, konkursach sportowych, zawodach, w materiałach prasowych i publikacjach powstałych po wydarzeniu, w
szczególności publikacji filmu ze wskazaniem danych osobowych, w celu wykonywania umowy, realizacji usług, realizacji
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projektów oraz zadań realizowanych przez stowarzyszenie na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”, w tym w szczególności w celu realizacji
zadań, a także rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a), b), c) i f) RODO.

4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/projektów/zadań sportowych lub do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA”.

5. odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA”, a także świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” oraz
podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiadam prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.
22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z zawartej umowy, realizacji projektu,
realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita
niemożność wykonywania zadań przez Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.

10. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Stowarzyszenie Aktywności
Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” w tym profilowaniu przy realizacji umowy/zlecenia/zadania.
………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..………………
(podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA” w celach niekomercyjnych do promowania działań związanych z realizacją zajęć sportowych
poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w programach, projektach,
zawodach, konkursach i innych działaniach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów min. na portalach społecznościowych (facebook)
na profilu organizacji, na stronie internetowej oraz kanale youtube.
………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..………………
(podpis rodzica/opiekuna)
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Klauzula informacyjna według art. 13 RODO
względem podmiotu danych obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Stowarzyszenie Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA” informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław; telefon: + 48 788-005-937,
e-mail:
stowarzyszenie.magnifica@gmail.com, dalej jako „ADO”;
2. dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia sportowo-akrobatyczne
organizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”, podstawą prawną przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 RODO;
3. Administrator Danych Osobowych będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub
organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa, będą przetwarzane przez
okres obowiązywania umowy/projektów/zadań sportowych lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z
umowy ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.
6. odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA”, a także świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” oraz
podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
9. podanie przeze mnie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z zawartej umowy, realizacji projektu,
realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita
niemożność wykonywania zadań przez Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”.
10. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Stowarzyszenie Aktywności
Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” w tym profilowaniu przy realizacji umowy/zlecenia/zadania.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i organizacyjnych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie
Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j. z późn., zm.).
………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)
(data)

………………..……..………………
(podpis rodzica/opiekuna)
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