
Załącznik nr 2 

do Regulaminu organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających 

do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach 

 prowadzonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców  

Płotów i Zagórza na basen CRS w Zielonej Górze 

w ramach zajęć pozalekcyjnych roku szkolnym 2014/2015 

 

 Umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania 

 
 

zawarta w dniu …………........... pomiędzy:  

Niepubliczną Szkołą Podstawową w Płotach reprezentowaną przez Panią Danutą Hołownię – Dyrektor,  

a Panią/Panem:  

Imię i Nazwisko……….………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….  

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………...,  

Dane dziecka: ………………………………………………………………………………………………….  

(imię nazwisko, adres zamieszkania)  

 …………………………………………………………………………………………………  

(szkoła, klasa)  

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach zobowiązuje się do zorganizowania wyjazdów na basen obejmujących:  

1) przejazd na basen i z powrotem; 

2) lekcję nauki i doskonalenia pływania w wymiarze 45 minut na pływalni CRS w Zielonej Górze; 

3) zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz pobytu dzieci na pływalni; 

4) zapewnienie na każdą grupę liczącą maksymalnie 15 dzieci 1 opiekuna.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.05.2015 r.  

3. Zajęcia prowadzone będą przez trenera pływania na krytej pływalni CRS w Zielonej Górze.  

4. 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne i obejmuje koszt przejazdu na basen i z powrotem oraz koszt wstępu na pływalnię.  

2. Opłata za 1 wyjazd uiszczana przez rodzica za dziecko wynosi ... zł i jest wnoszona w cyklach miesięcznych. Miesięczna 

kwota do zapłaty stanowi iloczyn kwoty ... zł i ilości wyjazdów na basen określony w harmonogramie stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy.  

3. Wpłat należy dokonywać w terminie do 10-go dnia miesiąca, za który opłata jest regulowana, na rachunek bankowy Alior 

Bank   50 2490 0005 0000 4530 1490 8470. 
4. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Płotach. 

5. Nieobecność dziecka na zajęciach na basenie nie zwalnia z obowiązku dokonania miesięcznej opłaty  

w wysokości wskazanej w pkt. 2.  

6. W przypadku naruszenia terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, a w przypadku 

konieczności wysłania wezwania do zapłaty doliczone zostaną dodatkowo koszty wysyłki listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru.  

7. W przypadku, gdy zajęcia na basenie nie odbędą się z winy organizatora, opłata za odwołany wyjazd, pomniejszy kwotę 

należną za następny miesiąc.  

8. W przypadku nieuregulowania opłat za basen przez okres 2 miesięcy dziecko może zostać skreślone  

z listy uczestników w zajęciach na basenie.  

9. Wysokość opłaty za 1 wyjazd na basen może ulec zmianie, co wymagać będzie podpisania aneksu  

do niniejszej umowy.  

Niepodpisanie aneksu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.  

5. 1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

3. Zawarcie niniejszej umowy oznacza akceptację Regulaminu organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Płotach w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015, który stanowi załącznik do 

niniejszej umowy.  

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu 

cywilnego.  

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

Podpis Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach  Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

__________  

Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojego/ej* syna/córki* w zajęciach nauki  

i doskonalenia pływania.  

Zobowiązuję się do posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. kąpielówki lub strój kąpielowy, czepek, klapki, mydło i ręcznik.  

 …………………………..………….  

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

W załączeniu :  

Regulamin organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach w ramach zajęć 

pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015  



Regulamin organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach  

w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

Rozdział 1.  

Cel  

§ 1. 1. Celem wyjazdów na basen jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Płotach. 

2. Przez wyjazd na basen rozumie się zorganizowanie przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Płotach  

1) przejazdu na basen i z powrotem oraz pobyt dzieci uczęszczających do szkoły na pływalni CRS w Zielonej Górze, 

2) zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz pobytu dzieci na pływalni, 

3) zapewnienie na każdą grupę liczącą maksymalnie 15 dzieci 1 opiekuna. 

Rozdział 2.  

Organizacja wyjazdów  

§ 2. 1. Organizatorem wyjazdów na basen CRS w Zielonej Górze jest  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach, w imieniu 

której działa Dyrektor Pani Danuta Hołownia. 

2. W wyjazdach na basen biorą udział dzieci w wieku 6-10 lat uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach. 

3. Wyjazdy na basen organizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.   

4. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne i obejmuje koszt przejazdu na basen i z powrotem oraz koszt lekcji z trenerem 

pływania w wymiarze 45 minut.  

5. Zasady odpłatności reguluje umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania, której wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego regulaminu, zawarta pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Organizatorem.  

6. Organizator zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną wyjazdów oraz ponosi koszty z tytułu wynagrodzeń 

opiekunów.  

Rozdział 3.  

Zgłaszanie dzieci  

§ 3. 1.  Każdy rodzic/opiekun prawny może zapisać tylko własne dzieci bądź dzieci będące pod jego opieką prawną.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłaszanych do udziału w zajęciach na basenie składają podanie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz podpisują umowę o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

Rozdział 4.  

Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczestniczących w wyjazdach na basen  

§ 4.1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły przed wyjazdem na basen, do momentu przyjazdu autobusu zabierającego 

dzieci na pływalnię oraz w drodze powrotnej od chwili opuszczenia przez dzieci autobusu przy szkole, po powrocie z basenu 

do domu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie zobowiązani są do wyposażenia dzieci w 

kąpielówki lub strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik.  

Rozdział 5.  

Rezygnacja z udziału w zajęciach na basenie  

 § 5. 1. Dopuszcza się rezygnację z udziału w zajęciach na basenie na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna 

prawnego złożonego w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, z którym następuje rezygnacja. 

Złożenie informacji o rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni nie zwalnia z obowiązku uregulowania opłaty za następny 

miesiąc.  

2. W przypadku nieuregulowania opłat za basen przez okres 2 miesięcy dziecko może zostać skreślone z listy uczestników w 

zajęciach na basenie.  

Rozdział 6.  

Postanowienia końcowe  

§ 1. Regulamin wyjazdów na basen oraz wzór umowy o prowadzenie zajęć z nauki i doskonalenia pływania dostępne są u 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach oraz na stronie internetowej szkoły : www.nspploty.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nspploty.edu.pl/


 

 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających  

do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach  

prowadzonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców  

Płotów i Zagórza na basen CRS w Zielonej Górze 

w ramach zajęć pozalekcyjnych  

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

 

…………………………………………………………       
 Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego)    

………………………………………………………….  

 adres zamieszkania, miejscowość, data 

………………………………………………………….  
 nr telefonu  

 

Dyrektor Niepublicznej  

Szkoły Podstawowej w Płotach  

Pani Danuta Hołownia 

 

 

PODANIE 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka .........................................................................................    

                                                                                (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 

uczęszczającego do klasy ...........  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach 

na zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowanego w ramach zajęć 

pozalekcyjnych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową, które odbędą się na krytej 

pływalni CRS w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015.  

Podpisane 2 egzemplarze umowy o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia  

pływania zobowiązuję się zwrócić do Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Płotach do dnia ............................  

  

  

 ……………………………………………………  

 podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 
*Niedostarczenie umowy we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć na basenie 
 


