
Umowa na zajęcia samoobrony United Krav Maga w Białymstoku  

Zawarta w Białymstoku w dniu ……………………… pomiędzy:


SYNERGIA Marcin Fiodorow, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 59, tel. 604576088/ dalej: SZKOŁA/, 
NIP 542-270-07-39 reprezentowanej przez Marcina Fiodorow, 


a	 	 	 	 	 *PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI  

……………………………………………………………………………………………….………………..………………………….. 


zam. …………………….……………………………………………………………………….…………….…………………………. 

………………………………………/ dalej: STUDENT/ ur. dn. ………….………………… w …………..…….…………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………. tel. kom. ………………………………………………


§ 1


Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie przez SZKOŁĘ zajęć pozalekcyjnych w postaci autorskiego programu 
samoobrony i procedury bezpieczeństwa w systemie United Krav Maga/ dalej: TRENINGU/ dwa razy w tygodniu po  50 
minut oraz treningu Fighting Skills raz w tygodniu.


§2

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony t.j. od dnia ………………………..… do 31.06.2021 roku.


§3

SZKOŁA zobowiązuje się do: 
- zapewnienia sprawnych technicznie sal treningowych oraz szatni i dostęp do sanitariatów, 
- zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, 
- realizacji TRENINGÓW zgodnie z grafikiem, a w przypadku odwołania zajęć do wcześniejszego powiadomienia 
sms’em,

- systematycznej oceny postępów STUDENTA w nauce w postaci obowiązkowych dwóch egzaminów w roku szkolnym 
(dodatkowo płatnych).


§4


1. STUDENT zobowiązuje się do zapoznania się oraz przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu SZKOŁY.

2. STUDENT zobowiązuje się do wniesienia odpłatności za uczestnictwo w TRENINGU na warunkach określonych w 

&5

§5


1. Jednorazowe wpisowe za TRENINGI wynosi 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt złotych/ i dotyczy tylko nowych 
STUDENTÓW. W opłacie wpisowego zawarta jest koszulka klubowa. 


2. Opłata za TRENINGI wynosi 169,99 zł miesięcznie /słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, 99/100/ 
Podpisanie umowy powoduje obniżenie opłaty miesięcznej o 20 zł, czyli do 149,99 zł miesięcznie /słownie: sto 
czterdzieści dziewięć złotych 99/100/


3. STUDENTOWI przysługuje rabat w wysokości 80 zł od wpłaty z góry za cały okres obowiązywania umowy. 

4. OPIEKUN zobowiązuje się do systematycznej zapłaty za kurs gotówką na zajęciach lub przelewem do 10 każdego 

miesiąca na konto nr:


36 1140 2004 0000 3002 6403 0708 

§6 

W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności wynikającej z niniejszej umowy, o których mowa w &5 SZKOLE 
przysługuje prawo naliczania dodatkowych odsetek ustawowych.


 
§7


1. SZKOLE przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez STUDENTA postanowień 
o których mowa w &4 niniejszej umowy. 

2. SZKOŁA zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć w przypadku małej ilości osób. 
3. SZKOŁA zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy jeśli frekwencja będzie nie wystarczająca. W takim wypadku 
wpłaty zostaną oddane OPIEKUNOM pomniejszone proporcjonalnie o ilość godziny wykorzystanych przez ucznia.


§8




 
1. W przypadku rezygnacji przez STUDENTA z TRENINGÓW w trakcie ich trwania, STUDENT zobowiązany jest do 
niezwłocznego uregulowania należności za TRENINGI do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja w kwocie 
169,99 zł /słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, 99/100/ (w wysokości kwoty za miesiąc treningowy bez umowy).

2. W przypadku opłaty z góry zwracana jest kwota za cały kurs pomniejszona o opłatę za każdy miesiąc treningu, w 
którym uczestniczył STUDENT w kwocie obowiązującej bez umowy (169,99 zł za każdy miesiąc poprzedzający 
rozwiązanie umowy). 
3. SZKOŁA nie stosuje odpisów za brak obecności STUDENTA na TRENINGACH.


§9


Oświadczam, iż nie mam żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczani na zajęcia organizowane przez 
SYNERGIA Marcin Fiodorow w Białymstoku.


§10

 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej.


§11

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


 
§12


 
Wszelkie spory mogące powstać w wyniku niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby SZKOŁY.


§13

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

 
 
W trybie art 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję: 
SYNERGIA Marcin Fiodorow w Białymstoku uznaje w/w dane za prywatne i poufne. W związku z tym ujawnione przez Panią/Pana dane 
osobowe są przechowywane w zabezpieczonym miejscu, a dostęp do nich ma wyłącznie ściśle określony personel. 

Dane te są używane wyłącznie w celu sprzedaży naszych towarów i usług. SYNERGIA oświadcza, że nie ujawnia żadnych 
danych osobowych osobom i firmom trzecim. 
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć oraz filmów reklamowych sporządzonych na regularnych treningach, szkoleniach, 
pokazach, imprezach integracyjnych, egzaminach, seminariach i innych okazjonalnych wydarzeniach organizowanych przez 
organizację SYNERGIA Marcin Fiodorow; wykorzystujących mój wizerunek w celach komercyjnych. Zrzekam się z czerpania 
korzyści majątkowych i innych materialnych z publikacji w/w materiałów. 
Wyrażam zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności z RODO (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 i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o 
ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, 
poz. 1204 z. późn. zm.). 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SYNERGIA Marcin Fiodorow informacji o zakupionych usługach, przysługujących mi 
promocjach oraz informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) 
Przysługuj Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

…………………………………….. 
Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

	 STUDENT	 	 	 	 	 	 	 	 	 SZKOŁA


……………………………	 	 	 	 	 	 	 ……………………………



