
 

REGULAMIN - PÓŁKOLONIA PŁYWACKA 2022 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej opieki instruktorskiej w grupach liczących do 14 osób.  

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie, na którym odbywają się warsztaty ruchowe.   

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienie ich w innym terminie 
ustalonym przez strony. 

4. Usługodawca nie zwraca kosztów za nieobecności na warsztatach.  

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność prawną przed rozpoczęciem warsztatów i po zakończeniu warsztatów za uczestnika. W 
godzinach trwania warsztatów za uczestnika odpowiada Zleceniobiorca. 

6. Klient oświadcza, że uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.  

7. Klient jest zobowiązany, do bezwzględnego powiadomienia opiekuna prowadzącego o każdej chorobie uczestnika, która może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo Uczestnika w trakcie prowadzenia zajęć. 

8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego obiekcie sportowym, na którym odbywają 
się warsztaty ruchowe. 

9. Klient  jest zobowiązany do zapoznania się z harmonogramem zajęć, dostępnym na stronie www.edusport.pl. 

10. Klient może rozwiązać umowę w razie nieprzewidzianych wypadków losowych, takich jak: przewlekłe choroby Uczestnika i urazy 
uniemożliwiające uczestnictwo w warsztatach ruchowych (udokumentowane zaświadczeniem lekarskim). W takich przypadkach 
umowa może być rozwiązania z terminem wypowiedzenia 1 tygodnia. 

11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych dotyczących oferty Zleceniobiorcy.  

12. Klient zobowiązuje się do terminowego wniesienia opłaty za warsztaty ruchowe. 

13. Klient  zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokość 250 zł celem potwierdzenia rezerwacji miejsca najpóźniej 7 dni przed 
dniem rozpoczęcia warsztatów ruchowych. 

14. Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości wpłaty nie później niż na dni od rozpoczęcia turnusu.  

15. W przypadku nieterminowego wniesienia opłat Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Uczestnika na turnus.  

16. Płatności należy dokonywać przelewem na konto: 57 1140 2004 0000 3002 8158 0831, Edu Sport Mateusz Stawiany ul. Januszowicka 
11c/8; 53-135 Wrocław podając w tytule przelewu imię i nazwisko Uczestnika oraz daty turnusu. 

17. Dane kontaktowe Usługodawca w trakcie trwania umowy: 

a. NR TELEFONU: 0048 791 002 789, 

b. ADRES E-MAIL: KONTAKT@EDUSPORT.PL, 

Zmiana danych kontaktowych Stron nie wymaga zmiany treści umowy. Strony poinformują siebie wzajemnie o zmianie 
danych kontaktowych drogą pisemną z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź skutecznie 
dostarczonej wiadomości SMS. Za skuteczność dostarczenia wiadomości odpowiada strona wysyłająca.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy  (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29.08.1997 roku). 

20. Wyrażam zgodę na robienie kursantowi zdjęć podczas zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz wykorzystanie ich do 
umieszczenia na stronie portalu www.edusport.pl oraz na profilach społecznościowych firmy Edu Sport.  
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§2 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mateusza Stawiany prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław, posiadający numer NIP 899 24 77 027.  

2. Podstawę prawną niniejszej zgody stanowi art. 6 ust. 1  lit a 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 (RODO). 

3. Zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji w należyty sposób przez w/w podmiot usług opieki 
instruktorskiej podczas warsztatów ruchowych w tym kontaktowania się w związku z realizacją przedmiotu zawartej z Klientem umowy, w 
celu najlepszego doboru świadczonych usług oraz celach handlowych i marketingowych. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające 
dane osobowe w imieniu Edu  Sport Mateusz Stawiany, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na jej rzecz usług i wyłącznie 
odpowiadającym temu celowi zakresie. Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, a tym samym na ich fizyczne 
przekazanie i przetwarzanie, innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Mateusza Stawiany 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz żądania ich usunięcia w każdym 
czasie. 

5. Podanie przeze mnie danych jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe 
będą przetwarzane na czas świadczenia usług, względnie do momentu odwołania zgody, a po dokonaniu odwołania lub zakończeniu 
świadczenia usług – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i stosunku do niego. 

6. Administratorem moich danych osobowych jest Edu Sport Mateusz Stawiany z siedzibą we Wrocławiu (53-135),  ul. Januszowicka 11c/8. 

7. 2. Wyrażam również zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Mateusza 
Stawiany prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław, posiadający 
numer NIP 899 24 77 027 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017, poz. 
1219).  

8. 3. Wyrażam zgodę na posługiwanie się telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi i automatycznymi systemami wywołującymi w celach 
handlowych i marketingowych przez Mateusza Stawiany prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, 
ul.  Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław, posiadający numer NIP 899 24 77 027. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1907). 


