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UMOWA (wzór) 

zawarta w Skoczowie w dniu ………………... pomiędzy  
Gminą Skoczów, 43-430 Skoczów, Rynek 1 NIP: 548-24-04-967, w imieniu której działa Skoczowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, reprezentowany przez: 
Zbigniewa Gila – Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta 
Skoczowa nr OR.0113-11/08, zwaną w dalszej treści Dysponentem, 
a  

................................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej treści Korzystającym. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad prowadzenia przez Korzystającego zajęć nauki pływania  
z grupą zorganizowaną na terenie Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, 
zarządzanej przez Dysponenta. 

2. Występujące w niniejszej umowie określenie „grupa zorganizowana” oznacza grupę co najmniej  
3 osób, z którymi Korzystający prowadzi naukę pływania. 

3. Korzystający będzie prowadził zajęcia z grupą zorganizowaną na zarezerwowanych torach basenu 
sportowego lub rekreacyjnego. Dni, godziny oraz numer zarezerwowanych torów określone  
są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Korzystający nie może na zarezerwowanych torach prowadzić indywidualnej nauki pływania. 

5. Zasady prowadzenia indywidualnej nauki pływania określone są w odrębnym regulaminie Krytej 
Pływalni „Delfin”. 

6. Korzystający ma obowiązek przestrzegać godzin rezerwacji torów. Prowadzenie zajęć poza ustalonymi 
w załączniku nr 1 godzinami jest niedopuszczalne. 

7. Za każdorazowe zajęcie bez zgody Dysponenta dodatkowego toru na basenie sportowym 
nieprzewidzianego w umowie będzie naliczana opłata w wysokości 123,00 zł/godz. brutto. 

8. Korzystający może, bez konsekwencji finansowych, zrezygnować z zarezerwowanego toru. 
Rezygnacja następuje na podstawie pisemnego wniosku Korzystającego przez wprowadzenie zmian 
w załączniku, w formie pisemnego aneksu. W takim przypadku tor przechodzi na potrzeby 
Dysponenta. 

9. Korzystający, który rozwiąże umowę do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy lub 
zrezygnuje z dowolnego toru pływackiego do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy, 
nie będzie brany pod uwagę przez kolejne 18 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji z 
rezerwacji toru pływackiego, przy następnym udostępnianiu torów przez Skoczowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 

§ 2 

1. Korzystający lub inne osoby w jego imieniu prowadzące naukę pływania powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia takich zajęć, co zostanie poświadczone 
odpowiednimi dokumentami. 

2. Korzystający ma obowiązek przedstawić Dysponentowi listę osób prowadzących zajęcia na jego 
zlecenie lub w jego imieniu oraz aktualizować ją w przypadku zmian, jednak nie rzadziej niż dwa razy 
w roku. 

3. Korzystający nie może powierzyć prowadzenia zajęć nauki pływania z grupą zorganizowaną innej 
osobie bez porozumienia z Dysponentem. 
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§ 3 

1. Korzystający ma obowiązek poinformować uczestników zajęć o konieczności zapoznania  
się z obowiązującym regulaminem Krytej Pływalni „Delfin” oraz z regulaminem korzystania z basenu, 
a w szczególności z zakazem obciążania lin oddzielających tory pływackie. 

2. Korzystający w czasie prowadzenia zajęć nauki pływania zapewni stały i ustawiczny nadzór  
nad uczestnikami zajęć. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą 
zajęcia. 

3. Korzystający będzie korzystał z własnego sprzętu do nauki pływania. Dysponent zabrania korzystania 
ze sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Krytej Pływalni „Delfin” – bosaków, tyczek itp. 

4. Zajęcia będą prowadzone w czasie godzin otwarcia Pływalni. 

5. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących 
na terenie basenu podczas prowadzenia zajęć sportowych. W szczególności Korzystający zobowiązuje 
się do dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu. 

§ 4 

1. Korzystający oraz inne osoby prowadzące zajęcia w jego imieniu (instruktorzy) za wstęp na Pływalnię 
w godzinach rezerwacji torów zgodnie z załącznikiem nr 1, uiszczają opłatę w wysokości 2 zł/godzinę 
(brutto) od 1-go instruktora. Jeżeli na jednym torze będzie więcej niż dwóch instruktorów, każdy 
następny instruktor uiszcza opłatę za wstęp wg obowiązującego cennika Krytej Pływalni „Delfin”. 

2. Za rezerwację toru/basenu rekreacyjnego Korzystający uiszczać będzie następujące opłaty: 

1) ………. zł brutto za 1 godz. rezerwacji toru w przypadku basenu sportowego od poniedziałku  
do piątku po godzinie 16.00, oraz w soboty niezależnie od godziny, 

2) …………. za 1 godz. rezerwacji toru w przypadku basenu sportowego od poniedziałku  
do piątku do godz.16.00, 

3) ………… zł brutto za 1 godz. w przypadku basenu rekreacyjnego, 

3. W przypadku prowadzenia zajęć na basenie rekreacyjnym bez wcześniejszej rezerwacji, Korzystający 
jest zobowiązany każdorazowo zgłosić ten fakt ratownikowi pełniącemu dyżur, w celu wpisania  
do zeszytu korzystania z basenu rekreacyjnego, i korzystanie takie będzie płatne na następujących 
warunkach: 

1) do 15 minut – koszt korzystania z basenu rekreacyjnego wliczony jest do opłaty za korzystanie  
z torów na basenie sportowym, 

2) powyżej 15 minut koszt korzystania z basenu rekreacyjnego wynosi 20,00 zł/godz. w przypadku 
prowadzenia zajęć z max. 2 osobami i 25,00 zł/godz. w przypadku prowadzenia zajęć z grupą 
która liczy więcej niż 2 osoby. 

Tak określony czas wlicza się do czasu korzystania z zarezerwowanego toru. 

Koszt będzie doliczany do faktury na koniec miesiąca na podstawie wpisów w zeszycie korzystania  
z basenu rekreacyjnego. 

4. Za udostępnienie (rezerwację) torów Dysponent wystawi Korzystającemu fakturę. Faktura będzie 
wystawiana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego na podstawie harmonogramu rezerwacji  
(zał. nr 1). 

5. Opłata za udostępnienie (rezerwację) torów zostanie dokonana w terminie określonym przez 
Dysponenta w fakturze VAT, przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Skoczowie nr konta:  
87 8126 0007 0002 7166 2000 0010. Nieterminowe regulowanie płatności spowoduje naliczenie 
odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych. 

6. Faktury zostaną wystawione w następujący sposób: 
Sprzedawca: Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów, NIP: 548-24-04-967. 
Wystawca: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów. 
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7. Tory nie będą udostępnione (zarezerwowane): 
1) w dni świąteczne, 
2) w okresie ferii zimowych obowiązujących w Województwie Śląskim, 
3) w dni wolne od nauki szkolnej. 

§ 5 

1. Dysponent zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji toru (torów) z przyczyn organizacyjno-
technicznych (np. organizacji zawodów, awarii itp.) lub remontu. 

2. Dysponent nie będzie pobierał opłat w przypadku opisanym w ust. 1. 

3. Korzystającemu z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia.  

§ 6 

1. W czasie trwania zajęć za porządek, bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Krytej Pływalni 
„Delfin” oraz regulaminu korzystania z basenu przez uczestników zajęć odpowiada Korzystający. 

2. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody powstałe w mieniu lub na osobach w trakcie prowadzenia 
zajęć. Podstawą ustalenia odszkodowania jest protokół sporządzony i podpisany przez Strony, 
ewentualnie przez Dysponenta w sprawach niecierpiących zwłoki. Zapłata odszkodowania nastąpi 
w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do 
zapłaty odszkodowania, Dysponent może naprawić szkodę na koszt i ryzyko Korzystającego, na co 
Korzystający wyraża zgodę.  

3. Korzystający zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia OC 
w zakresie prowadzonej dzielności gospodarczej. Korzystający dostarcza Dysponentowi kopie 
aktualnej policy OC.  

§ 7 

Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek przeliczenia stanu osobowego uczestników zajęć zarówno przed 
jak i po zajęciach. 

§ 8 

Prowadzący zajęcia powinien posiadać od uczestników zajęć zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach lub oświadczenie uczestników, w przypadku osób 
niepełnoletnich przedstawicieli ustawowych o zdolności do udziału w zajęciach. 

§ 9 

1. Umowa jest zawarta na okres od 05.09.2022 r. do 30.06.2023 r. 

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, przy uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy.  

3. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez jedną ze Stron, w szczególności  
w przypadku stwierdzenia, że będące przedmiotem rezerwacji tory nie są wykorzystywane  
do prowadzenia grupowej nauki pływania, niniejszą umowę można rozwiązać natychmiastowo. 

§ 10 

Korzystający zapłaci Dysponentowi kary umowne: 

1) za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania regulaminu Krytej Pływalni „Delfin” oraz 

regulaminu korzystania z Basenu przez uczestników zajęć w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: 

pięćdziesiąt złotych 00/100), kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 

Dysponent podczas kontroli stwierdzi, że nie są przestrzegane w/w regulaminy,  

2) za nieprzedstawienie Dysponentowi listy osób prowadzących zajęcia na zlecenie Korzystającego lub 

w jego imieniu oraz brak aktualizacji listy w przypadku jej zmiany, w wysokości 70,00 zł brutto 

(słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100), 
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3) za powierzanie prowadzenia zajęć nauki pływania z grupą zorganizowaną innej osobie bez 

porozumienia z Dysponentem w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek, 

4) za przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej liczby uczestników na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), 

5) za każdy stwierdzony przypadek używania przez Korzystającego do nauki pływania sprzętu 

ratowniczego  będącego na wyposażeniu Krytej Pływalni „Delfin” w wysokości 50,00 zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). 

§ 11 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Dysponenta. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 Dysponent:       Korzystający: 

 


