WZÓR UMOWY
UMOWA NR

/2017

Zawarta w dniu: ………… w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy OŚRODKIEM SPORTU I
REKREACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI przy ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki (NIP: 529-14-59-874) reprezentowanym przez:
1. Mariusza Smysło – Dyrektora
2. Agnieszkę Osiadacz - Główną Księgową
a
1. ………………………………………………………………………. zwanym dalej „FIZJOTERAPEUTĄ”
§1
1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie FIZJOTERAPEUCIE prowadzenie zajęć
fizjoterapeutycznych w wodzie w obiekcie Pływalni Miejskiej „WODNIK 2000” w dniach
otwarcia PŁYWALNI w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
2. Na podstawie niniejszej umowy FIZJOTERAPEUTA nie może w żaden sposób ograniczyć
dostępności obiektów basenowych dla osób trzecich.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 17 czerwca 2018 r.
§3
1. Opłaty za zajęcia kierowane są bezpośrednio do instruktora, ich wysokość ustala
FIZJOTERAPEUTA.
2. OŚRODEK pobiera opłatę od FIZJOTERAPEUTY w wysokości 25 zł brutto (słownie:
dwadzieścia pięć złotych) od każdej osoby uczęszczającej na zajęcia. W jednych zajęciach
może brać udział tylko jedna osoba.
3. Strony zgodnie ustalają, że miesięcznie FIZJOTERAPEUTA może zrealizować maksymalnie
50 zajęć. Powyższy limit obowiązuje bez względu na liczbę instruktorów prowadzących
zajęcia.
§4
1. FIZJOTERAPEUTA zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej ewidencji zajęć, przy
czym każdorazowo przed rozpoczęciem zobowiązany jest do zgłoszenia w kasie pływalni
uczestnika danych zajęć.
2. OŚRODEK zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości zgłoszeń. W przypadku
niezgłoszenia wszystkich uczestników zajęć OŚRODEK zastrzega sobie prawo rozwiązania
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§5
Strony zgodnie ustalają, że:
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykupienia w kasie pływalni „BILETU
EDUKACYJNEGO” – FIZJOTERAPIA, którego cena wynosi 7 zł brutto (słownie: siedem
złotych) – dzieci oraz 11 zł brutto (słownie: jedenaście złotych) – dorośli.
Bilet Edukacyjny obowiązuje jedynie w przypadku zgłoszenia w kasie nazwiska instruktora
lub nazwę firmy, która prowadzi dane zajęcia.
2. Osoby niepełnosprawne posiadające potwierdzający dokument o niepełnosprawności
otrzymują 75-minutowy bezpłatny bilet wstępu na Pływalnię Miejską „Wodnik 2000”, po
przekroczeniu danego czasu dopłata za każdą następną minutę wynosi 0,15 zł.
§6
1. FIZJOTERAPEUTA zobowiązuję się do regulowania należności na rzecz OŚRODKA,
określonych w § 3 do 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto wskazane
przez OŚRODEK.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1 dokonywana jest pod warunkiem zgodności faktury z
ewidencją prowadzonych zajęć przez FIZJOTERAPEUTĘ.
3. W przypadku niemożności udostępnienia basenu, bez względu na powód STRONY nie
będą ponosić względem siebie żadnych roszczeń.
§7
1. FIZJOTERAPIA oświadcza, że usługę prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych będą
świadczyć osoby posiadające odpowiednią wiedzę i wykształcenie wymagane do
prowadzenia zajęć organizowanych przez siebie oraz ponoszą wyłączną i całkowitą
odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy wobec osób trzecich. Wykaz instruktorów
zatrudnionych przez ….......................... uprawnionych do prowadzenia zajęć w jej imieniu
stanowi oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 1) do niniejszej umowy.
2. FIZJOTERPEUTA oświadcza, że ponosi pełną, wyłączną i nieodwołalną odpowiedzialność za
ewentualne szkody wynikłe lub związane z prowadzonymi zajęciami zarówno wobec
OŚRODKA jak i wobec osób trzecich, w szczególności wobec osób uczestniczących w
zajęciach.
3. FIZJOTERAPEUTA zobowiązuje się do załączenia polisy ubezpieczeniowej NW.
§8
Integralna część umowy stanowi oświadczenie właściciela firmy: ……………. (ZAŁĄCZNIK NR 2)
dotyczące zgodności przedmiotu niniejszej umowy z przedmiotem prowadzonej działalności
gospodarczej.
§9
Wszelkie sprawy związane z naborem uczestników wymienionych w § 1 oraz ich promocji,
leżą po stronie FIZJOTERAPEUTY.

§ 10
FIZJOTERAPEUTA przyjmuje do wiadomości, że uczestnicy zajęć nie są objęci ubezpieczeniem
NW ze strony OŚRODKA i zobowiązują się informować o tym fakcie uczestników zajęć.
§ 11
1. OŚRODEK udostępni FIZJOTERAPEUCIE sprzęt sportowy, będący na wyposażeniu
OŚRODKA.
2. Wprowadza się zakaz używania: materacy, mat pływackich i wszelkich przedmiotów do
wyławiania na terenie basenu sportowego.
§ 12
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych przepisów
i regulaminów obowiązujących na terenie OŚRODKA, dotyczących zasad bezpiecznego
korzystania z Pływalni Miejskiej „WODNIK 2000”.
2. W czasie roku szkolnego FIZJOTERAPEUTA prowadzi zajęcia w basenie sportowym (na
torach nie objętych rezerwacją) lub w basenie rekreacyjnym. W pozostałym czasie (święta
państwowe i kościelne, długie weekendy, ferie, wakacje) instruktorzy zobowiązani są do
prowadzenia zajęć na torze 4, 5 lub 6 basenu sportowego lub w basenie rekreacyjnym.
§ 13
1. Każda ze stron niniejszej umowy może ją wypowiedzieć w formie pisemnej z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W
przypadku wypowiedzenia umowy przez FIZJOTERAPEUTĘ zobowiązany jest on do zapłaty na
rzecz OŚRODKA karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Kara
umowna nie ma zastosowania w przypadku zakończenia prowadzenia działalności
gospodarczej w okresie wypowiedzenia niniejszej umowy.
2. W przypadku zaległości płatności na rzecz OŚRODKA dłuższej niż jeden miesiące lub
rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy w szczególności § 4 ust. 1 lub
regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000" po wcześniejszym pisemnym
wskazaniu przypadku naruszenia tych zobowiązań OŚRODEK ma prawo wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku FIZJOTERAPEUTA zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz OŚRODKA kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych). Zapłata kary umownej nie wyczerpuje możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych. Ponadto OŚRODEK zastrzega wykluczenie FIZJOTERAPEUTY, któremu
wypowiedziano umowę ze skutkiem natychmiastowym z kolejnych naborów
organizowanych przez OŚRODEK przez okres 5 lat od dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 15
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez właściwy dla OŚRODKA Sąd Rejonowy. W sprawach nieuregulowanych umową
obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron
Umowy.
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