
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE NAUKI PŁYWANIA 

Zawarta w dniu 13 IX 2016 r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Szkołą Podstawową nr 89 w Poznaniu, ul. Sochaczewska 3 zwaną dalej Szkołą reprezentowaną przez 

Dyrektora Szkoły Teresę Stadnik 

a 

rodzicami (opiekunami) dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 
      (imię i nazwisko dziecka) 

zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest realizacja szkolnego planu nauczania – zajęcia na pływalni. 

§ 2 

Realizując przedmiot niniejszej umowy wskazany w §1 ust. 1 Szkoła na podstawie stosownych umów 

z usługodawcami gwarantuje: 

 przewóz uczniów ze Szkoły na pływalnię i z powrotem przez przewoźnika uprawnionego do 

przewozu dzieci, 

 udostępnienie torów na pływalni, 

 naukę pływania przez instruktorów pływania. 

§ 3 

Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się do terminowego i regularnego wnoszenia opłaty, o której 

mowa w § 4 niniejszej umowy oraz przedstawiania zwolnień lekarskich dziecka, o których mowa 

w § 5 ust.1. 

§ 4 

1. Na odpłatność, o której mowa w § 1 składają się: 

 koszty wynajmu basenu, 

 zapewnienie instruktorów pływania, 

 transport. 

2. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników zajęć i naliczona jest ryczałtowo. 

Kwota miesięcznej opłaty podawana jest do wiadomości rodziców na początku okresu 

rozliczeniowego. 

3. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 2 § 4 może trwać jeden rok szkolny, jeden semestr 

lub krócej. Jego długość może zależeć m. in. od czasu trwania umów z poszczególnymi 

usługodawcami. 
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4. O czasie trwania danego okresu rozliczeniowego, jak również o ewentualnej zmianie wysokości 

miesięcznej odpłatności rodzice będą zawiadomieni przez wychowawcę klasy. 

5. Odpłatność za usługi pobierana jest z góry w terminie do 5. każdego miesiąca. 

6. Ustalona kwota miesięczna jest kwotą minimalną do jednorazowego opłacenia. Możliwe jest 

wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty miesięcznej odpowiadającej określonej ilości 

miesięcy. 

7. Za zwłokę w uiszczaniu opłat szkoła nalicza odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych. 

§ 5 

W przypadku absencji dziecka na zajęciach opłata nie podlega zwrotowi. Zwolnienia lekarskie ucznia 

trwające krócej niż czas trwania danego okresu rozliczeniowego nie zwalnia rodziców z opłat, co jest 

konsekwencją treści umów z poszczególnymi usługodawcami. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany, a także wypowiedzenie niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu. 

2. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron. 

§ 7 

Szkoła może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się nieterminowego 

regulowania należności bądź ich nieuiszczenia przez jeden okres płatności. 

§ 8 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle stosowania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwemu rzeczowo sądowi. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 

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