
Umowa na prowadzenie szkolenia rowerowego

Zawarta w dniu …………….…2021 pomiędzy:
Fundacją POMBA, z siedzibą przy ulicy Sanatoryjnej 2, 59-850 Świeradów-Zdrój, 
NIP 8943038233, KRS 0000401328 reprezentowaną przez:
Macieja Pająka 
zwany dalej POMBA
a
imię i nazwisko …………………………………………………………. 
telefon ……………………………………..e-mail …………………………………..,
adres ……………………………………………………………………………………,
zwany dalej Zleceniodawcą

1. Zleceniodawca zleca a POMBA przyjmuje do realizacji zlecenie w postaci 
prowadzenia zajęć szkółki rowerowej.

2. Osobą szkoloną będzie małoletni ………………………………… ur………… 
Osobą szkoloną będzie małoletni ………………………………… ur…………

3. Terminy i miejsca zajęć szkółki rowerowej.
1. W okresie od kwietnia 2021 do października 2021 zajęcia będą 

odbywać się we Wrocławiu w Lesie Osobowickim.
2. W okresie od  listopada 2021 do marca 2022 zajęcia będą 

odbywać się we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1 na Stadionie Miejskim.
3. Zajęcia w terenie odbywają się bez względu na warunki pogodowe.
4. Finalny harmonogram zajęć prezentowany będzie na stronie 

internetowej pod adresem https://pomba.pl/szkolka-mtb-wroclaw/.
4. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi:

1. Zajęcia terenowe - koszt zależny od ilości planowanych zajęć w danym 
miesiącu kalendarzowym. Koszt pojedynczych zajęć to 70 zł za osobę. 
Rozliczenie następuje na koniec miesiąca za ilość zajęć w których brał/
brali udział uczestnik/uczestnicy.

2. Zajęcia na hali - koszt pojedynczych zajęć wynosi 110 zł za osobę. 
Rozliczenie następuje na koniec miesiąca za ilość przeprowadzonych 
zajęć w danym okresie.

5. Zapłata nastąpi za pośrednictwem operatora płatności przelewy24.pl. Łączę 
umożliwiające dokonanie płatności zostanie wysłane do ostatniego dnia 
każdego miesiąca w którym odbywają się zajęcia, na adres poczty 
elektronicznej podany powyżej.

6. Zleceniodawca oświadcza, że małoletni pozostaje pod jego władzą rodzicielską/
opieką w zakresie umożliwiającym zawarcie niniejszej umowy. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że nie istnieją jakiekolwiek przeszkody 
uniemożliwiające odbycia szkolenia przez małoletniego. W szczególności 
Zleceniodawca oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek przeszkody natury 
zdrowotnej.



8. Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia POMBA najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia szkolenia zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego brak 
przeciwwskazań do uprawniania kolarstwa górskiego przez małoletniego. W 
przypadku braku przedstawienia takiego zaświadczenia Zleceniodawca 
zobowiązuje się do jego przedstawienia w terminie 7 dni od dnia pierwszego 
szkolenia. W przypadku jego nieprzedstawienia POMBA przysługuje 
uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z prawem 
zachowania części wynagrodzenia obejmującej szkolenia  mające miejsce do 
czasu rozwiązania umowy. Jakakolwiek odpowiedzialność POMBA  wynikająca 
z naruszenia w/w obowiązku przez Zleceniodawcę jest wyłączna.

9. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że kolarstwo górskie jest sportem 
urazowym i POMBA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód 
związanych z ryzykiem jego uprawiania. POMBA posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonych szkoleń. 

10. Zleceniodawca zobowiązany jest zaopatrzyć małoletniego w nieuszkodzony 
kask o odpowiednim rozmiarze, posiadającym działające mechanizmy. 
Małoletni bez kasku nie zostaną dopuszczeni do zajęć. Wskazane są 
dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak ochraniacze kolan i łokci, rękawiczki 
rowerowe.

11. Zleceniodawca zobowiązany jest zaopatrzyć małoletniego w rower odpowiedni 
do wzrostu małoletniego, posiadający sprawne wszystkie mechanizmy, w tym 
co najmniej  sprawne dwa hamulce. Małoletni bez sprawnego roweru nie 
zostaną dopuszczeni do zajęć.

12. Małoletni zobowiązani są do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia. 
W przypadku niesubordynacji małoletni zostanie odsunięty od zajęć. 

13. Zleceniodawca może składać reklamacje na następujący adres mailowy: 
info@pomba.pl.

14. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania 
przyczyny w związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

15. Zleceniodawca będący konsumentem  ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia 
sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego, co 
wymaga również zgody POMBA. W szczególności konsument może zwrócić się 
o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed 
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Szersze informacje na temat ochrony 
praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i  
Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

16. W zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) POMBA informuje:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę 
jest POMBA.

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podstawą przetwarzania 
jest zgoda Zleceniodawcy o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w 
jakich dane dotyczą realizacji mowy  podstawę stanowi  art. 6 ust 1 lit b) 
RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja 



prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie 
w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub osobę trzecią). 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci 
osób trzecich, którym dane musza zostać przekazane w celu realizacji 
umowy. Ponadto dane mogą być przekazane  upoważnionym organom 
jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

4. POMBA nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i 
organizacji międzynarodowych, chyba że potrzeba taka powstała w 
związku z prowadzonym postępowaniem. 

5. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla 
przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i 
realizacji umowy, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń 
związanych z obsługą Zleceniodawcy. 

6. Zleceniodawca ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania 
czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Zleceniodawca ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 
danych.

8. Zleceniodawca ma prawo żądania przeniesienia danych.
9. Zleceniodawca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

10.Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do 
organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11.Podanie przez Zleceniodawcę danych ma charakter dobrowolny, jednakże 
POMBA zastrzega, iż nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić 
osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane. Zleceniodawca oświadcza, 
iż podane przez niego dane są prawdziwe.

12.Zleceniodawca nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.  

13.
Wyrażam zgodę:

na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego w ramach profili 
społecznościowych POMBA na www.facebook.com, www.twitter.com, instagram.com,
na utrwalanie wizerunku małoletniego i rozpowszechnianie na stronie www.pomba.pl, 
www.emtb.pl.
na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w ramach profili społecznościowych 
POMBA na www.facebook.com, www.twitter.com, instagram.com,
na utrwalanie mojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie www.pomba.pl, 
www.emtb.pl.

…………………………………..                                 ……………………………………..
POMBA                                                         Zleceniodawca 
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