
Warunki Uczestnictwa w Szkole Pływania Grupy Wodnej 

 NPO-W ASW „Grupa” Marcin Trudnowski oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia 
zajęć nauki i doskonalenia pływania. Dane firmy: Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Akademia 
Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski ul.12-go Lutego 8a, 82-300 Elbląg, NIP: 578-198-50-09, REGON : 
281447016  Konto: ING Bank Śląski o/Elbląg nr 14105019401000002268451552,  www.grupawodna.pl e-mail: 
biuro@grupawodna.pl, facebook grupa wodna, youtube.pl/grupawodna , tel. 55/6433344, kom. 603 717 234. 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy - Zgłoszenia i określają zasady udziału w zajęciach nauki i 
doskonalenia pływania organizowanych przez NPO-W ASW  „Grupa” Marcin Trudnowski zwanej dalej Grupa Wodna. 
2. Zawarcie umowy Klienta z Grupą Wodną polega na podpisaniu Umowy - Zgłoszenia na cały rok szkolny 2015/16 
i przyjęciu Warunków Uczestnictwa i Rezygnacji. 
3. Grupa Wodna zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi ofertą i 
przyjętym, w formie Umowy - Zgłoszenia, zamówieniem Klienta. 

II. Warunki Płatności  
1. Umowa - Zgłoszenie zostaje podpisana na cały rok szkolny; 
2. Płatność dokonuje się za dany miesiąc „z góry” lub za cały rok „z góry”. 
3. Forma płatności – przelew, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu; 
4. UWAGA! Przy przelewach koniecznie prosimy podać numer faktury! 
5. Termin płatności: do 14 dnia danego miesiąca; 
6. Brak wpłaty należnej kwoty w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania Umowy. 
7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat. W szczególnych przypadkach nieobecności na zajęciach (ciężka choroba, złamanie kończyny) możliwe 
jest odrobienie nieobecności w terminie wyznaczonym przez organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu, ale nie później niż w danym roku szkolnym. 
Zasady odrabiania w w/w przypadkach: uczeń ponosi tylko koszt wstępu na obiekt według stawek ulgowych CRW Dolinka.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego podniesienia ceny lekcji w przypadku zmiany kosztów organizacji szkolenia wynikających z 
podwyższenia ceny usług zamawianych u kontrahentów (np. podniesienie kosztu wynajmu obiektów sportowych), podniesienia stawki opodatkowania 
VAT, innych podatków. 
9. Koszty wysyłki faktur i upomnień pocztą tradycyjną ponosi Klient według aktualnie obowiązującej stawki (informacja dostępna w biurze). Bezpłatnie 
wysyłane są faktury za pomocą poczty elektronicznej. 

III. Obowiązki uczestnika 
1. W czasie trwania zajęć, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Instruktora/Trenera Pływania i dyżurującego Ratownika WOPR.  
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pływalni – regulamin dostępny jest na terenie obiektu oraz na stronie internetowej 
właściciela obiektu. 
2. Grupa Wodna zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej 
przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub Grupy Wodnej, lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie 
koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. 
3. Grupa Wodna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klientów w przypadku zamiany, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży, kiedy zamiana, 
zniszczenie, zagubienie lub kradzież wynika z wyłącznej winy uczestnika lub osób trzecich. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa 
1. Rezygnacja z uczestnictwa następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej w burze Grupy Wodnej, pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną; 
2. Rezygnacja wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. 

V. Sprawy sporne  
1. Jeżeli z winy Grupy Wodnej bądź jej kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, Klientowi służy stosownie do postanowień 
Kodeksu Cywilnego prawo do wydania świadczenia ekwiwalentnego. 
2. Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Grupy Wodnej. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z w/w Warunkami Uczestnictwa i je akceptuję. 
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   [data, miejsce]                                                                                                                                                          [czytelny podpis Klienta] 
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