UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU INSTRUKTORA WROTKARSTWA
FREESTYLE SLALOMU
zawarta w dniu .................................... roku w ....................................... pomiędzy:
Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich z siedzibą przy ulicy Inspektowej 1, pok. 109, 02-711
Warszawa. NIP: 527-10-46-100 Regon: 01 129 79 22 reprezentowanym przez Bartosza Pisarka – prezes
Związku.
zwanym dalej „Prowadzącym”
a
........................................................,
Zamieszkały/zamieszkała: ................................................................
PESEL ............................................................................
Zwana dalej „Uczestnikiem"
§1
1.Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu instruktora wrotkarstwa freestyle
slalomu dalej "dziełem", na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, iż przeprowadzenie kursu będzie polegało na przygotowaniu autorskich
materiałów szkoleniowych wraz z programem szkolenia. Kurs będzie poprowadzony zgodnie z
programem dostępnym na stronie.
2. Strony postanawiają, że kurs odbędzie się w przypadku zebrania się grupy uczestników w ilości nie
mniejszej niż 8 osób.
3. W przypadku niezebrania grupy uczestników na kurs, Prowadzący poinformuje Uczestnika o
odwołaniu szkolenia na najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (16.10.2020r.).
§3
1. Prowadzący zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadania z zachowaniem należytej staranności.
2. Prowadzący oświadcza, że uczestnik kursu po ukończeniu zajęć otrzyma certyfikat, a po uzyskaniu
pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów otrzyma legitymacje instruktora Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich.
§4
1. Za wykonanie dzieła będącego przedmiotem umowy, Uczestnik zapłaci Prowadzącemu
wynagrodzenie w wysokości:
• 700 zł
• 600 zł, dla osób które ukończyły kurs instruktora wrotkarstwa PZSW
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane przelewem na konto Prowadzącego:
BANK: City Bank
NR RACHUNKU: 09 1030 0019 0109 8525 0034 9566

3. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust.1 w terminie nie później
niż pierwszego dnia kursu, jeśli płaci gotówką lub do 16 października 2020, jeśli płatność będzie
wykonana przelewem.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Prowadzącego.
5. Strony postanawiają, że w przypadku rezygnacji przez Uczestnika przed rozpoczęciem, lub w trakcie
kursu, wynagrodzenie określone w ust 1 nie podlega zwrotowi ani w części, ani w całości.
§5
1. Strony postanawiają, że integralną część niniejszej umowy stanowi regulamin Prowadzącego.
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i posiada aktualne
ubezpieczenie zdrowotne.
§6
1. Ewentualnie spory związane z realizacją umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze
polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia –przez sąd właściwy dla siedziby
Prowadzącego.
§7
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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