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__________________, ______________ 

     miejscowość   data 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
Strony: 

_________________________ zamieszkały(a) w ______________________, przy ul. __________________________, 

kod pocztowy ____-_________, zwany(a) dalej: Rodzic/Opiekun; 

a 
firmą Tennis&Management Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 92/4, 02-991 Warszawa, KRS 0000491643, NIP 1080016161, 
reprezentowaną przez Rafała Gromek – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Kids&Sport 
 

Imię i nazwisko dziecka (wpisać literami drukowanymi) oraz numer lub nazwa grupy przedszkolnej: 
 
 

 

                                    (Imię)                                                                                  (Nazwisko) 

 

_______________________________________ - nazwa lub numer grupy przedszkolnej. 

 

Zważywszy na to, że Rodzic/Opiekun niniejszym wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych, odbywających 
się w Przedszkolu nr 86 w Gdańsku (zwanym dalej „Przedszkolem”), prowadzonych  przez instruktorów  Kids&Sport, 
ustala się co następuje:  

 
1. Podpisanie niniejszej umowy, automatycznie i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązuje wszelkie wcześniejsze 

umowy podpisane pomiędzy Stronami, a dotyczące zajęć w Przedszkolu. Nie ma to jednak wpływu na powstałe w 
czasie ich zobowiązania finansowe Rodzica/Opiekuna. Tym samym, niniejsza umowa obowiązuje dopiero od 
momentu całkowitego rozliczenia opłaty za zajęcia sportowe prowadzone w ramach wcześniej podpisanych umów. 

2. Kids&Sport zobowiązuje się do prowadzenia zajęć sportowych typu multisport, w ramach usługi zwanej „Pakiet 
sportowy”. 

3. Umowa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023. 
4. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy. 
5. Zajęcia odbywać się będą przez cały rok (również w okresie wakacyjnym, zgodnie z zasadami dostępności 

Przedszkola), 1 raz w tygodniu (max 4 razy w miesiącu), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, świąt, planowanych 
przez Przedszkole dni wolnych lub dni, w których inne aktywności i plany placówki nie pozwalają na przeprowadzenia 
zajęć. 

6. Zajęcia odbywać się będę na terenie Przedszkola. W sytuacji braku możliwości prowadzenia zajęć w placówce, np. 
ze względu na administracyjne zawieszenie działania przedszkoli, zajęcia będą dostępne online, np. za 
pośrednictwem aplikacji Zoom. 

7. Opłata za zajęcia może być wniesiona na dwa sposoby: 
a. Zryczałtowana opłata MIESIĘCZNA, za uczestnictwo dziecka w zajęciach, wynosi 16 zł, jest niezależna i stała, 

bez względu na ilość dni roboczych, a tym samym dni prowadzenia zajęć, przypadających w danym miesiącu 
kalendarzowym. Opłata (w wersji miesięcznej) za każdy miesiąc uczestnictwa dziecka w zajęciach, wnoszona 
jest „z góry” do 1 dnia danego miesiąca kalendarzowego (brak opłaty oznacza automatyczne wykreślenie 
dziecka z listy uczestników zajęć, a ponowne wpisanie na listę odbywa się po przeslaniu potwierdzenia 
wpłaty na adres finanse@kidsandsport.pl) 

b. Zryczałtowana opłata ROCZNA, za uczestnictwo dziecka w zajęciach, wynosi 110 zł, jest niezależna i stała, 
bez względu na ilość dni roboczych, a tym samym dni prowadzenia zajęć, przypadających w danym roku  
(9 miesięcy prowadzenia zajęć). Opłata (w wersji rocznej), wnoszona jest do 5 dni od daty podpisania umowy. 

8. Opłata (w wybranej wersji, tj. miesięcznej lub rocznej) wnoszona jest za pośrednictwem sklepu internetowego 
Kids&Sport lub bezpośrednio przelewem na konto w Santander Bank Polska o numerze:  
21 1090 1870 0000 0001 2421 7354. W treści przelewu wpisać należy imię oraz nazwisko dziecka, a także nazwę 
placówki (np. Jak Kowalski Przedszkole 86 Gdańsk) 
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9. Kids&Sport zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 
Rodzic/Opiekun opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z niniejszej umowy. 

10. Rodzic/Opiekun może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w Przedszkolu lub mailem 
na adres: akademia@kidsandsport.pl ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 

11. Opłaty za dany miesiąc nie podlegają zwrotowi w całości ani częściowo, bez względu na ilość zajęć, w których 
uczestniczyło zapisane na nie dziecko. 

12. Kids&Sport zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, w przypadku nie zgłoszenia 
się odpowiedniej liczby dzieci na zajęcia lub zmniejszenia się liczby (rozwiązanie umów) w czasie trwania umowy, a 
w każdym innym przypadku, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji 
Rodzice/Opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez ogłoszenie dostępne w Przedszkolu oraz 
wysłane drogą mailową (o ile Rodzic/Opiekun udostępnił swój adres mailowy).  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
15. Kids&Sport gwarantuje zachowanie poufności danych zawartych w niniejszej umowie, o ile obowiązek ujawnienia 

ich nie wynika z przepisów prawa, a także prawo wglądu Rodzica/Opiekuna do jego danych oraz ich poprawienia, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133., poz. 883 ze zmianami) oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie 
ochrony danych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych 
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje 
dotychczasową dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.. Swoje oraz dane dziecka, Rodzic/Opiekun przekazuje na zasadach 
dobrowolności. 

16. Rodzic/Opiekun oświadcza, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w 
celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

Numer telefonu lub adres mailowy Rodzica/Opiekuna (korespondencja elektroniczna):  

 
 

 

 

Uwaga! 

Podanie numeru telefonu lub adresu mailowego służy jedynie do przesyłania informacji istotnych dla realizacji niniejszej 

umowy, np. stanu rozliczeń, odwołaniu zajęć, linków do zajęć online, itp. 

 

 

--------------------------------------       --------------------------------------------------- 

      Rodzic/Opiekun              Kids&Sport 

 

 

 

 

 

 

Powyższy QR kod zawiera link do podstrony zawierającej informacje na temat zajęć oraz możliwość dokonania 

opłaty w naszym sklepie internetowym: 

https://kidstation.pl/przedszkole-86-gdansk/ 
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