…………………………………
miasto, data

ROZWIĄZANIE UMOWY O PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W TRYBIE GRUPOWYM
DLA NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW/PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW*
(*niepotrzebne skreślić)

Ja, niżej podpisany……………………………………………. (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym o
numerze………………………………………………….…, rozwiązuje Umowę zawartą między mną a Olimp24 Rafał Klimek NIP 886285-69-21, zwanym dalej Organizatorem, o Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w trybie grupowym dla
niepełnoletnich uczestników/pełnoletnich uczestników** (**niepotrzebne skreślić) w dniu zgodnym z datą przesłania
e-maila do Organizatora z informacją o Rezygnacji z kursu grupowego.

WARUNKI ROZWIĄZANIE UMOWY
1) Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie oraz Regulaminie pkt. VII.1. oraz
pkt. VII.2.
2) Data wypowiedzenia umowy to data nadesłania e-maila z wypowiedzeniem.
3) Data rozwiązania umowy następuje po 30-dniowym, pełnopłatnym okresie wypowiedzenia. Jest to data
liczona od dnia wypowiedzenia umowy + 30 dni.
4) Koszty wynikające z rozwiązania umowy, tzw. koszty basenowe. To koszty wynikające z rezygnacji z umowy:
50% płatności za pozostałą część kursu liczoną po 30-dniowym okresie wypowiedzenia, tj. od 30-go dnia od
daty wypowiedzenia umowy do końca trwania umowy. Czas trwania umowy między Olimp24 a uczestnikiem
lub Opiekunem zawarty jest w Umowie w § 2 punkcie 1. Liczba zajęć zgodna jest z harmonogramem zajęć,
który stanowi załącznik do umowy.

ZAZNACZ W KÓŁKO WYBRANĄ OPCJĘ REZYGNACJI:
1) Dokonałem pełnej płatności za cały kurs, do końca trwania kursu. Proszę o rozliczenie oraz przelew zwrotny
pozostałych kosztów basenowych tj. 50% płatności za kurs od daty wypowiedzenia umowy, powiększonej o
30 dni (czas wypowiedzenia), do końca trwania umowy.
2) Dokonuje płatności ratalnych za kurs, proszę o dokonanie rozliczenia moich płatności oraz wypowiedzenie
zgodnie z ogólnymi warunkami wypowiedzenia umowy.
W wypadku nadpłaty, proszę o przelew zwrotny kosztów basenowych, w wypadku niedopłaty ureguluję
płatność w ciągu 14 dni.

3) Dokonuję rezygnacji z kursu oraz proszę o Cesję umowy na innego Uczestnika bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz kosztów basenowych.
Imię i nazwisko proponowanego uczestnika: …………………………………………. tel.:…………………………….
Zaświadczam, że proponowany uczestnik jest w zbliżonej kategorii wiekowej oraz na zbliżonym poziomie
UMIEJĘTNOŚCI do zaawansowania grupy, z których uczestnik rezygnuje.
(Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do wybranej grupy.)

4) Dokonuję rozwiązania umowy, pozostając w kontakcie z Organizatorem. Zachowuje miejsce w grupie i będę
uczęszczać w zajęciach do momentu zapisu innego uczestnika w moje miejsce. Organizator poinformuje
mnie o zapisie na kurs innego uczestnika i rozwiązaniu umowy bez kosztów basenowych. Do tego czasu
reguluję płatności za kurs wg harmonogramu płatności. Od momentu zapisania uczestnika na moje miejsce
nastąpi rozliczenie niedopłaty/ nadpłaty za pozostałe zajęcia.

…………………………………………………………………………
(PODPIS- imię i nazwisko)

