
 

 

 

 
 

UMOWA WSTĘPU NA ZAJĘCIA EVOLUTION ACADEMY  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
 

pomiędzy: 
 
EVOLUTION ACADEMY SP. Z O. O. 
Ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław 
NIP: 8971860117, KRS: 0000752234 

Oraz 

EVOLUTION ACADEMY JAŚMINA DUDEK 
Marca Pola 29/27, 51-504 Wrocław 
NIP: 695-146-6764 
 

Zwanym dalej Organizatorem 

a:  

Rodzicami /Opiekunami dziecka zgłoszonego na zajęcia. 

Zwanymi dalej Opiekunami 

 
§1 Informacje ogólne 

 
1. Evolution Academy zobowiązuje się prowadzić zajęcia z  poszanowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i zgodnie ze sztuką instruktorską i 
trenerską w poszczególnych dyscyplinach  sportowych. Prowadzącymi zajęcia są 
osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi. 

2. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.evolutionacademy.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość  aktualizacji 
harmonogramu  w zależności od potrzeb. 

 
§2 Płatności 

 
1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora  są odpłatne.  
2. Opłata za wstęp na zajęcia o których mowa w par. 1 wynosi iloczyn ilości zajęć i ceny za 

jednostkę (25zł)  / (30zł MALUSZKI, PCHEŁKI) za każdy cykl z góry w okresie trwania umowy.  
3. Pierwsze zajęcia są niezobowiązujące, a brak chęci kontynuacji nie powoduje naliczenia 

opłat. 
4. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za pierwszy cykl. 
5. Opiekun ma prawo do rabatu (10%) w przypadku zapisania uczestnika do więcej niż jednej 

grupy oraz przy zapisie więcej niż jednego uczestnika (dotyczy rodzeństwa). 

http://www.evolutionacademy.pl/


 

 

 

6. Rabat jest naliczany od płatność za drugą i kolejną grupę/uczestnika, tj zapisując dziecko do 
kilku grup za pierwszą płaci 100% za drugą i kolejne 90% ceny. 

7. Rabaty nie łączą się – maksymalna zniżka wynosi 10% 
8. Płatność należy uiścić na konto bankowe podane w niniejszej umowie na 5 dni przed 

pierwszymi zajęciami kolejnego cyklu.  
9. Opłaty za zajęcia należy dokonywać na rachunek bankowy: 
10. Evolution Academy (grupy trenujące na pl. Muzealnym 20) rachunek prowadzony przez ING 

57 1050 1575 1000 0092 1539 8844 
11. Evolution Academy Sp z o.o.  prowadzony przez MBank: 29 1140 2004 0000 3402 7809 6123  
12. Klient każdorazowo otrzyma informacje e-mailową o kwocie do zapłaty za dany cykl na 15 dni 

przed jego rozpoczęciem. Do ceny nie będą doliczane zajęcia, które z powodu świąt i dni 
ustawowo wolnych nie odbędą się. 

13. Cykle rozliczeniowe dla każdej placówki są niezmienne: 
a. Wrzesień-październik 
b. Listopad-grudzień 
c. Styczeń – luty 
d. Marzec-kwiecień 
e. Maj – czerwiec 

14. W tytule wpłat proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz lokalizację, np. Jan Kowalski, SP 1. 
15. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem uczestnika z grupy. 

 
 

§3 Obowiązki Opiekuna 
 
 
Opiekunowie w trakcie trwania umowy: 

1. Zobowiązują się do terminowego dokonywania opłat za wstęp dziecka na zajęcia 
sportowe. 

2. Mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć Evolution Academy 
(dostępny na stronie www.evolutionacademy.pl). 

3. Oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na czynny udział w zajęciach 
sportowych i nie posiada ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 
podejmowania aktywności fizycznej. 

4. Zobowiązują się do kontroli stanu zdrowia dziecka i natychmiastowego 
poinformowania organizatora i trenera prowadzącego o przeciwwskazaniach 
medycznych udziału w zajęciach sportowych. 

5. Zobowiązują się do opieki nad dzieckiem przed i po zajęciach oraz przygotowania 
czystego stroju treningowego adekwatnego do pory roku. 
 

§4 Zastrzeżenia Organizatora 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku: 

a. nieprzestrzeganie regulaminu zajęć; 
b. zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć. 
c. zatajenia zastrzeżeń zdrowotnych będących przeciwwskazaniem do 

podejmowania aktywności fizycznej. 
 



 

 

 

 
§5 Warunki odstąpienia od umowy 

 
1. Powyższa umowa zostaje zawarta na okres roku szkolnego 2019/2020 z wyłączeniem 

świąt  i dni ustawowo wolnych od pracy. 
2. Umowa może zostać rozwiązana z pełnym miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec kolejnego miesiąca (tj. zgłoszenie wypowiedzenia w połowie 
marca ma zastosowanie na koniec kwietnia, płatności za marzec i kwiecień muszą 
zostać uregulowane).  

3. Poza przypadkami kontuzji/ zmiany stanu zdrowia uniemożliwiający udział w 
zajęciach (popartego zaświadczeniem lekarskim), nie ma możliwości zwrotu płatności 
za niewykorzystane zajęcia. 

 
 
 
 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 

Podopiecznego w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach 

Aktywności oraz rozpowszechnianie przez Wrocławskie  Centrum Sportów Gimnastycznych 

wizerunku Podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych                        i czasowych poprzez 

umieszczanie na stronach internetowych Wrocławskiego  Centrum Sportów Gimnastycznych, 

na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i 

Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności Wrocławskieg  

Centrum Sportów Gimnastycznych. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań 

audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Podopiecznego wykonanych na zlecenie 

Wrocławskiego  Centrum Sportów Gimnastycznych oraz podmiotów współpracujących w 

związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.  

 
§7 Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego. 

 

 

Załączniki:  

1. Klauzula Rodo 
 
ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO 



 

 

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) 
niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora 
danych osobowych:  
Administrator danych osobowych: 
 
EVOLUTION ACADEMY SP. Z O. O. 
Ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław 
NIP: 8971860117, KRS: 0000752234 
oraz 
EVOLUTION ACADEMY JAŚMINA DUDEK 
Marca Pola 29/27, 51-504 Wrocław 
NIP: 695-146-6764 
 

2. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:  
-wykonywania zawartej umowy;  

-marketingu bezpośredniego; 

- dochodzenia roszczeń  

3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 

-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są 

przetwarzane, jest stroną;  

-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym 

celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu zawarcia umowy; 

4.Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów w celu 

dokonywania rozliczeń w związku  z działalnością prowadzoną przez administratora danych 

osobowych, jak również podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service; 

5.W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi w systemie Software 

as a Service może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej 

wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 

3 RODO; 

6.Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez 

czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu 

wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora 

danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych osobowych. 



 

 

 

8.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i 

zastąpieniu w przyszłości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest 

warunkiem do wykonywania zawartej umowy z administratorem danych osobowych; 

niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy zawartej z administratorem 

danych osobowych.  


