UMOWA
zawarta w Olsztynie, w dniu ______________ pomiędzy:
Imię i Nazwisko __________________________________________________
adres

__________________________________________________

nr tel. _____________________

adres e-mail _______________________

będącym Rodzicem/Opiekunem nieletniego / nieletniej
__________________________________________________ zwanego / zwanej
w dalszej części umowy Uczestnikiem,
a
Tomaszem Alisson, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Iron Combat Polska,
z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Lawendowej 10B, zwanym dalej Organizatorem.
§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udział w odpłatnych, grupowych zajęciach ogólnorozwojowych
z elementami samoobrony organizowanych i prowadzonych przez instruktorów Iron Combat
Polska, w których Rodzic/Opiekun – poprzez podpisanie niniejszej umowy – deklaruje udział
Uczestnika.
2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach są określone w Regulaminie, stanowiącym
integralną część umowy.
§2. Opłaty
1. Wysokośc opłaty miesięcznej za zajęcia jest ruchoma (zależna od ilości treningów wypadających
w kalendarzu, według harmonogramu zajęć) i wynosi od _____ do _____.
2. W przypadku karnetu rodzinnego miesięczna opłata za drugą i kolejną osobę zostaje
pomniejszona o kwotę 20,00 pln (dwadzieścia złotych).
3. W miesiącu podpisania umowy Rodzic/Opiekun dokonuje dodatkowo jednorazowej płatności
rocznej (opłata na sprzęt treningowy), proporcjonalnie do okresu na jaki zawiera umowę. Opłata za
pełny sezon treningowy ( IX – VI) wynosi 50,00 pln ( pięćdziesiąt złotych).
4. Opłaty za dany miesiąc będą wnoszone (nie wcześniej niż pierwszego dnia danego miesiąca)
w terminie do 15- tego danego miesiąca, przelewem bankowym na podany poniżej nr rachunku
bankowego Iron Combat Polska:
37 2340 0009 0850 4010 0001 8080
z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska Uczestnika oraz miasta.
5. W ramach miesięcznej składki (pełnej) Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w zajęciach
prowadzonych w innych miastach, bez dodatkowych opłat.

6. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia Rodzica/Opiekuna z obowiązku zapłaty za
treningi.
7. W przypadku nieobecności Uczestnika wynikających ze zdarzeń losowych (wypadek, szpital,
nagły wyjazd itp), kontuzji / urazów treningowych, lub planowanej i zgłoszonej nieobecności
trwającej do połowy miesiąca, Rodzic/Opiekun płaci składkę w pełnej wysokości.
8. W przypadku nieobecności Uczestnika wynikających ze zdarzeń losowych, kontuzji / urazów,
lub planowanej i zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż pół miesiąca, Rodzic/Opiekun
pokrywa 70 % opłaty za dany miesiąc. Kwota sporna (t.j. różnica - po wcześniejszym wniesieniu
całości opłaty) zostanie odjęta od płatności za miesiąc kolejny.
9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, lub z przyczyn
niezależnych, opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie pomniejszona i zwrócona w sposób
przewidziany w powyższym punkcie 8.
§3. Czas obowiązywania umowy, wypowiedzenie umowy.
1.Umowa zostaje zawarta do końca sezonu treningowego , t.j. do dnia 20-06-2020 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, przy czym strony obowiązuje tryb pisemny wypowiedzenia.
Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym
zostało złożone.
3. Złożenie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia Rodzica/Opiekuna z
obowiązku zapłaty za zajęcia do końca trwania umowy; przy czym złożenie wypowiedzenia przez
Rodzica/Opiekuna nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za zajęcia do końca trwania umowy
w pełnej wysokości, z pominięciem postanowień pkt. 7 § 2 .
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
(bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku:
a. nie dokonania przez Rodzica/Opiekuna terminowej opłaty za zajęcia przez dwa kolejne
miesiące;
b. rażącego i/lub ciągłego naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu;
5. W przypadku opisanym w punkcie 4a powyżej Rodzic/Opiekun nie jest zwolniony z wniesienia
zaległych opłat.
6. Po wypowiedzeniu umowy (przez każdą ze stron) część opłaty rocznej zostanie zwrócona
Rodzicowi/Opiekunowi ( proporcjonalnie).
7. Organizator może rozwiązać grupę treningową, w przypadku mniejszej niż zakładana minimalnej liczby Uczestników. Rodzicu/Opiekunowi nie przysługuje z tego tytułu żadne
odszkodowanie, poza zwrotem części opłaty rocznej, zgodnie z zapisami powyższego punktu 6.

§ 4 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO:
1. Administratorem ( ADO) Pani / Pana danych osobowych , oraz danych osobowych Uczestnika

jest: Iron Combat Polska Tomasz Alisson, ul. Lawendowa 10 B, 11-041 Olsztyn.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy określonego
w § 1.
3. Dane osobowe są udostępniane dla: Alfabet Formy Ewa Alisson, ul. Lawendowa 10 B,

11-041 Olsztyn. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom
ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz danych
osobowych Uczestnika, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie papierowej wyłącznie przez okres zawartej umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji celów umowy, nie dłużej niż do momentu jej zakończenia; oraz w formie scanu umowy treningowej, regulaminu oraz oświadczeń / zgód na elektronicznym przenośnym nośniku pamięci (pendrive)
przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PU-

ODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne

dla celów zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

§5 Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................................
(data i podpis Rodzica/Opiekuna)

......................................................
(data i podpis Organizatora)

