
 

 

Talent Cats 

Talent Warszawa 

03-641 Warszawa ul. Blokowa 3 

cats@talent.waw.pl  lub biuro@talent.waw.pl 

tel. 693 925 702 (trener Justyna Piasecka) 

 

Umowa uczestnictwa w zajęciach tanecznych na sezon 2020/2021 

Zawarta w dniu  ................................... pomiędzy UKS TALENT WARSZAWA z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Blokowej 3, 

a Opiekunem / Rodzicem (imię i nazwisko): ……………………………………….  ………………………………………… 

zamieszkałym  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

kontakt telefoniczny: ………………………………… adres email: ………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko uczestnika zajęć: ……………………… …………………….. Data urodzenia: ………………………….. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki tańca i 

gimnastyki sportowej. 

Dni zajęć: wtorki godz. 19:30 – 20:30, czwartki godz. 19:30 – 20:30. Miejsce: SP 377 (ul. 

Trocka 4). 

2. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca zgodnie z harmonogramem 

zajęć, wyłączając dni w których wypadają niepracujące święta państwowe i kościelne, okres 

między Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, ferie zimowe, okresem Wielkanocnym i 

długie weekendy. 

3. Dniem zakończenia umowy jest dzień zakończenia roku szkolnego w 2021 tj. 25.06.2021. 

4. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie. 

5. Opiekun / Rodzic zobowiązany jest do terminowego uiszczania jednej z następujących wpłat 

przez cały okres umowy: 

a. 150 zł. miesięcznie – płatne z góry do 10-tego każdego dnia miesiąca, 

b. 50 zł. za pojedyncze zajęcia – płatne z góry do 10-tego każdego dnia miesiąca (po 

wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli do trenera). 

Opłaty miesięczne nie będą pomniejszane z przyczyn nieobecności uczestnika zajęć (wyjazdy, 

choroby, kontuzje) ze względu na stałe koszty utrzymania kadry, obiektów sportowych i 

klubu. 
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Wnoszenie opłat możliwe jest tylko w formie przelewu: 

Bank Pekao S.A. 29 1240 1082 1111 0010 5701 9078 

 

Brak wpłaty na konto do dnia 10-tego każdego miesiąca będzie skutkował nie wpuszczeniem 

dziecka na zajęcia do czasu uregulowania zaległości. 

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS Talent Warszawa, 03-641 Warszawa, 

ul. Blokowa 3.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. 

7. Dane osobowe ujęte w umowie, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania 

danych osobowych zawiera dokument znajdujący się na stronie internetowej klubu do 

pobrania i podpisania wraz z kartą informacyjną oraz regulaminem klubu. 

8. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

10. Podpisanie umowy potwierdza zapoznanie się z regulaminem, klauzulą RODO i złożeniu karty 

informacyjnej. 

 

 

 

 

 

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

          (podpis Opiekuna/Rodzica)                                             ( z up. klubu Tr. Justyna Piasecka ) 

 


