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Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji wyjazdów 

dzieci uczęszczających  do szkół prowadzonych przez 

Gminę Kolbudy na basen w Łapinie w ramach zajęć 

pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018  

 

Umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania  

 

zawarta w dniu …………........... pomiędzy: 

Gminą Kolbudy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolbudy – dr Leszka Grombalę, 

a Panią/Panem: 

Imię i Nazwisko……….…………………………………………….………………………… 

Nr PESEL: ……………………………………………………………………………..……… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………......  

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Dane dziecka: ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                        (imię i nazwisko)            

 

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

                                                                                                     (adres zamieszkania) 

 

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

                                                                                                        (data urodzenia) 

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

                                                                         (nazwa szkoły)                                                                                           (klasa) 

§ 1. Gmina Kolbudy, zobowiązuje się do zorganizowania wyjazdów na basen 

obejmujących: 

1) przejazd na basen i z powrotem oraz pobyt grup dzieci uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Gminę Kolbudy na pływalni w Łapinie, której właścicielem jest 

firma STI sp. z o. o.; 

2) zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz pobytu dzieci na pływalni; 

3) zapewnienie na każdą grupę liczącą maksymalnie 15 dzieci 1 opiekuna 

prowadzącego zajęcia, będącego nauczycielem wychowania fizycznego lub 

instruktorem lub trenerem pływania. 

§ 2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 18.09.2017 r. do 31.05.2018 r.  

§ 3. Zajęcia prowadzone będą  na krytej pływalni w Łapinie, której właścicielem jest 

firma STI Sp. z o. o. 

§ 4. 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne i obejmuje koszt przejazdu na basen 

 i z powrotem oraz koszt wstępu na pływalnię.  
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2.  Opłata za 1 wyjazd uiszczana przez rodzica za dziecko wynosi 18 zł brutto  

i jest wnoszona w cyklach miesięcznych. Miesięczna kwota do zapłaty stanowi iloczyn 

kwoty 18 zł brutto i ilości wyjazdów na basen określony w harmonogramie 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3.  Wpłat należy dokonywać w terminie do 20-go dnia miesiąca, za który opłata jest 

regulowana, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kolbudy w Kolbudach  

 nr 03 8335 0003 0114 8887 2000 0010 z tym, że za miesiąc wrzesień do dnia 25 

września. 

4.  Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto 

bankowe Urzędu Gminy Kolbudy. 

5.  Nieobecność dziecka na zajęciach na basenie nie zwalnia z obowiązku 

dokonania miesięcznej opłaty w wysokości wskazanej w pkt. 2. 

6.  W przypadku naruszenia terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe za 

opóźnienie za każdy dzień zwłoki, a w przypadku konieczności wysłania wezwania do 

zapłaty doliczone zostaną dodatkowo koszty wysyłki listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

7.  W przypadku, gdy zajęcia na basenie nie odbędą się z winy organizatora, opłata 

za odwołany wyjazd, pomniejszy kwotę należną. 

8.  W przypadku nieregulowania opłat za basen przez okres 2 miesięcy dziecko 

może zostać skreślone z listy uczestników w zajęciach na basenie. 

9.  Wysokość opłaty za 1 wyjazd na basen może ulec zmianie, co wymagać będzie 

podpisania aneksu do niniejszej umowy. Niepodpisanie aneksu jest równoznaczne  

z rozwiązaniem umowy. 

10. Jeżeli w wyniku wnoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego  należności 

powstanie nadpłata, wówczas nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności 

ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile rodzic/opiekun prawny  nie zażąda 

jej zwrotu.  

11. W razie powstania zaległości w płatnościach (należności wynikające z umowy 

wraz z odsetkami lub odsetki od nieterminowo uregulowanej wpłaty) gmina  zaliczy 

dokonane przez rodzica/opiekuna prawnego wpłaty bieżące w pierwszej kolejności na 

poczet odsetek od płatności uregulowanych z opóźnieniem, kosztów wysłanych 

wezwań,  a następnie na poczet kolejnego wymagalnego zobowiązania. 

12.  Nadpłaty powstałe w trakcie realizacji umowy, zostaną zwrócone na konto 

nadawcy (rodzica/opiekuna prawnego) po rozliczeniu należności wynikających  

z umowy tj. do 30 czerwca 2018 r.  
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§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

3.  Zawarcie niniejszej umowy oznacza akceptację Regulaminu organizacji 

wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kolbudy na basen  

w Łapinie w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018, który stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

4.  Przewiduje się możliwość rozwiązania umowy zgodnie z zapisami zawartymi  

w regulaminie organizacji wyjazdów. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 7. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest znać i przestrzegać regulaminu pływalni 

oraz bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora prowadzącego zajęcia  

i ratowników. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy 

i bezwzględnego podporzadkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia (instruktora) 

i ratownika. 

 

 

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

            Wójt Gminy Kolbudy                                                                  
                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                     

 

__________ 

Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojego/ej* 

syna/córki* w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. 

Zobowiązuję się do posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. kąpielówki lub strój 

kąpielowy, czepek, klapki, mydło i ręcznik. 

 

 

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

        Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                   

*niepotrzebne skreślić 

 

W załączeniu: 

Regulamin organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę 

Kolbudy na basen w  Łapinie w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 


