
Porozumienie dotyczące szkolenia tenisowego sezon 2018/2019 
Dla dzieci  

 
Zawarta w dniu …………..………………………………w Gdańsku 

 
pomiędzy: 

 
Imię i Nazwisko Uczestnika………………………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko Opiekuna*  ….…………………………………………………………………………... 
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………….  
Ulica …………………………… ………………………………………………………………………… 
Miasto ……………………………………Kod pocztowy …………………………………...................... 
Nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………….. 
Tel.kom ………………………………………………………………………………………...…………. 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………... 
 

Zwanym w dalszej części umowy Klientem, 
 
a 

 
Warehouse Sport Marcin Plopa, Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk NIP 578 287 54 87 prowadzącym działalność 
sportową pod nazwą Centrum Tenisa Don Balon zwanym dalej Organizatorem. 
 
      1§ 
1.Przedmiot Porozumienia 
1.1.Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć w grupach rekreacyjnych 
prowadzonych przez Centrum Tenisa Don Balon. 
 
      2§ 
 
2.Zasady gry w grupach rekreacyjnych. 
2.1.Grupy rekreacyjne składają się z czterech, pięciu lub sześciu osób przypadających na jednego Instruktora. Liczba ta 
jest uzależniona od wieku uczestników szkoleń tenisowych. 
2.2.Cena za miesiąc zajęć jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym na www.donbalon.pl. 
2.3.W przypadku nieobecności Klienta na zajęciach Centrum Tenisa Don Balon nie zwraca opłaty; 
2.4. Każda nieobecność na zajęciach winna być zgłoszona telefonicznie bądź poprzez wiadomość SMS minimum 24 
godziny przed zajęciami pod numerem telefonu 729-986-592. 
2.5.W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć maksymalnie 4 nieobecności w ciągu trwania całej 
umowy. 
2.6. Warunkiem odrobienia nieobecności w innej grupie szkoleniowej jest punkt 2.4.  
2.7. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z powodu odwołania przez Centrum Tenisa Don Balon, Organizator 
zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie wyznaczonym przez Centrum Tenisa Don Balon po 
wcześniejszym ustaleniu z grupą; 
2.8. Zajęcia nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy, w przerwie świątecznej Bożego Narodzenia od 
24.12 -1.01 włącznie, w ferie zimowe 11.02-24.02, w Wielkanoc 20.04-22.04 oraz okres Majówki 1.05-5.05. 
 
      3§ 
 
3. Centrum Tenisa Don Balon zobowiązuje się do: 
3.1.Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach; 
3.2.Zapewnienia sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć. 
3.3.Szkolenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego. 
 

4§ 
 
4. Zasady płatności. 
4.1.Jednostką rozliczeniową jest jeden miesiąc; 
4.2. Klient zobowiązuje się do opłat (prośba o zaznaczenie odpowiedniej opcji): 
 

� 165 zł – opłata miesięczna za zajęcia 1 raz w tygodniu, 
 

� 300 zł – opłata miesięczna za zajęcia 2 razy w tygodniu. 
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4.3.Płatności dokonywane są co miesiąc do 1 dnia każdego miesiąca według poniższego harmonogramu w zależności od 
punktu 4.2. 

� Zajęcia 1 raz w tygodniu 
                    wrzesień – w zależności od ilości odbytych zajęć: ……………………………. 
                    październik (165zł),  
                    listopad (165zł),  
                    grudzień (165zł), 
                    styczeń (165zł),  
                    luty (83zł),  
                    marzec (165zł), 
                    kwiecień (165zł),  
                    maj (165zł),  
                    czerwiec (110zł), 
 

� Zajęcia 2 razy w tygodniu 
                    wrzesień – w zależności od ilości odbytych zajęć: ……………………………. 
                    październik (300zł),  
                    listopad (300zł),  
                    grudzień (300zł), 
                    styczeń (300zł),  
                    luty (150zł),  
                    marzec (300zł), 
                    kwiecień (300zł),  
                    maj (300zł),  
                    czerwiec (225zł), 
 
4.4.Płatności można dokonać przelewem na konto MBank nr 41 1140 2004 0000 3402 4264 6190 
tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika szkolenia oraz miesiąc, za które uiszczana jest opłata lub gotówką u Trenera na 
pierwszych zajęciach w miesiącu. 
4.5 Opłata jest stała i uśredniona przez cały okres trwania umowy.  
4.6. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie częstotliwości uczęszczania na zajęcia, zgodna z obowiązującym 
cennikiem.  

 
5§ 

5.Czas trwania porozumienia. 
5.1.Porozumienie zostanie zawarte na czas określony od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2018 roku; 
5.2.Porozumienie może zostać wypowiedziane za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
kolejnego miesiąca kalendarzowego, pisemnie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności; 
5.3.W przypadku, gdy czynność wymieniona w punkcie 5.2 nie została wykonana, Centrum Tenisa Don Balon zastrzega 
sobie prawo do pobierania opłat za zajęcia do końca okresu, na jaki została podpisana umowa; 
 

6§ 
6. Postanowienia końcowe. 
6.1.Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod nr tel. 729-986-592  
e-mail: biuro@donbalon.pl 
6.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego; 
6.3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 
6.4.Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Tenisa Don Balon oraz na ich 
przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.833 z późn.zm) 
w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług na obiekcie Centrum Tenisa Don Balon przy ul. Aleja Legionów 7 
w Gdańsku oraz dla celów marketingowych Centrum Tenisa Don Balon obecnie i w przyszłości. Oświadczam, iż 
zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
 
 
 
        Podpis Klienta                                                                                                   Podpis Organizatora 
 
                                                                             
 
…………………………………………….                                                                 …………………………………… 


