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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU NAUKI I DOSKONALENIA 

PŁYWANIA 

 

Umowa zawarta w dniu …………………… r. w Bydgoszczy pomiędzy 4Style Krystian 

Chudziński, z siedzibą przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 8/30, 88-160 Janikowo, NIP: 

5562797839, REGON: 522820213, zwanym dalej ORGANIZATOREM, a:  

Panią/Panem: …........................................................................................................................... 

Zamieszkałą/ym: .......................................................................................................................... 

Zwanym dalej OPIEKUNEM.  

Nr tel.: …...................................................................................................................................... 

E-mail: …..................................................................................................................................... 

§ 1 

OPIEKUN zapisuje (imię i nazwisko dziecka) ….................................................., zwaną/ym 

dalej UCZESTNIKIEM na zajęcia nauki i doskonalenia pływania, które odbywać się będą  

na Pływalni Czwórka, zlokalizowanej przy ul. Stawowej 39, 85-323 w Bydgoszczy.  

Dzień zajęć: ….............................................................................................................................. 

Godzina zajęć: ….......................................................................................................................... 

§ 2 

1. Opiekun zobowiązuje się do comiesięcznego opłacania zajęć drogą elektroniczną, na konto 

Organizatora. Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona do 10 dnia każdego miesiąca, 

wyjątkiem jest wrzesień gdzie przez późniejsze rozpoczęcie zajęć opłatę prosimy 

uiszczać do 22.09.2022r. Comiesięczna opłata dotyczy wszystkich zajęć, które mają się 

odbyć w danym miesiącu, przy czym cena za jedne zajęcia wynosi 50 zł.  

2. Dane do przelewu: 4Style Krystian Chudziński, ul. Zygmunta Wilkońskiego 8/30,  

88-160 Janikowo. Nr konta Organizatora: 07 1140 2004 0000 3302 8269 8054. 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko Uczestnika, dzień tygodnia, w którym 

odbywają się zajęcia oraz godzinę, z dopiskiem za jaki miesiąc następuje płatność.  

§ 3 

1. Integralną częścią Umowy jest Regulamin uczestnictwa w zajęciach, który jest dostępny 

na stronie internetowej Organizatora www.srs4style.com. Uczestnik zobowiązuje się 

przestrzegać Regulamin 4Style oraz Pływalni Czwórka, na której odbywają się zajęcia. 

2. Po zawarciu umowy Opiekun otrzyma od Organizatora dostęp do aplikacji ActiveNow, 

w której będą udostępnione informacje takie jak: harmonogram płatności, terminy zajęć, 

nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, 

mailto:4style.kch@gmail.com
http://www.srs4style.com/


 

  

4Style Krystian Chudziński 
ul. Zygmunta Wilkońskiego 8/30, 88-160 Janikowo 

NIP: 556 279 78 39 

REGON: 522820213 

4style.kch@gmail.com 

Tel: 661-513-473 / 609-579-031 

 

  2 
 

Organizator daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie. Aby zapisać się  

na odrabianie zajęć należy zalogować się do aplikacji ActiveNow i wybrać jeden z 

dostępnych terminów. Zajęcia można odrabiać do końca roku szkolnego 2022/23.  

3. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku Uczestnika w postaci zdjęć oraz filmów z zajęć grupowych. Wizerunek 

wykorzystywany będzie wyłącznie przez Organizatora do celów informacyjnych 

i promocyjnych na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych, 

zarządzanych przez Organizatora. 

4. Opiekun ma możliwość zrezygnowania z zajęć w dowolnym momencie, poprzez wysłanie 

pisemnej rezygnacji na adres mailowy 4style.kch@gmail.com. W przypadku rezygnacji 

z zajęć obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od daty złożenia mailowej 

rezygnacji. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia Opiekun zobowiązuje się opłacać 

zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem i harmonogramem wpłat.   

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane zgodnie 

z wymogami 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).  
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