
Legionowo, dn……...............

Umowa zawarta pomiędzy
Umowa zawarta z Atol Legionowo Wojciech 
Borucki
05-140 Jadwisin,  ul.Szkolna 57
nr konta: 65 1140 2004 0000 3202 7911 6207

Kluby: 
Atol Stadion – ul. Parkowa 27a
tel. 501 252 693
Atol Piaski – ul. Zegrzyńska 3

tel. 534 993 599

zwanym dalej „klubem”

a OPIEKUN PRAWNY

:...........................................................
Imię i nazwisko

:.............................................................
Numer PESEL:

:........................................................
Numer telefonu:

:........................................................
Adres e-mail 

:................................................................
Adres zamieszkania:

Zwanym dalej „klientem”
Uczestnik

:........................................................... :.............................................................
Imię i nazwisko                                                 Data Urodzenia

Klient podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zgłoszony uczestnik nie ma przeciwwskazań  
zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych

1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie zajęć sportowych w roku szkolnym 2019/20 zgodnie planem zajęć.

2. Cena oraz zasady płatności za zajęcia są  zgodne z obowiązującym cennikiem i harmonogramem opłat.

3. Jeśli strony nie umówią się inaczej, uczestnictwo zostaje zawarte na okres roku szkoleniowego, licząc od dnia 
pierwszych zajęć.

4. Uczestnictwo może zostać wypowiedziane z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
kolejnego miesiąca kalendarzowego, pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 
atol.legionowo@gmail.com

5. W przypadku , gdy czynność zgodnie z pkt 4. nie została wykonana, Klub zastrzega sobie prawo do pobierania 
opłaty za zajęcia do końca okresu na jaki została podpisana umowa.

6. Klient podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akademii Tenisa Atol Legionowo, 
Regulaminem KT Atol, planem zajęć Akademii Tenisa oraz wykazem dni treningowych i harmonogramem płatności 
oraz innymi informacjami i dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej www.tenis-legionowo.pl 
stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy oraz akceptuje treść i zobowiązuje się wykonać zobowiązania 
wynikające z Umowy i ww. dokumentów.

7. Płatności dokunujemy przelewem na konto w tytule podając imię i nazwisko uczestnika wraz z dniem i godzina 
zajęć i numerem raty , kartą lub gotówką w kasach klubu.

8. Nr konta: 65 1140 2004 0000 3202 7911 6207
Atol Legionowo Wojciech Borucki; ul.Szkolna 57; 05-140 Jadwisin

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym dokumencie do potrzeb 
marketingowych firmy Atol Legionowo Wojciech Borucki, zgodnie z ustawą Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 
2018 poz. 1000). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych 
pomiędzy Państwem, a klubem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania 
informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) 
lub f) RODO.

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


