
Wrocław, ………………………r.

Ogólne Warunki Umów
o świadczenie usług nauki sportów gimnastycznych

§ 1

Definicje

1. Użyte w niniejszej Umowie określenia mają następujące znaczenie:

1) Centrum Akrobatycznie – budynek przy ul. Miedzyleskiej 4 lub Nyskiej 61A we Wrocławiu, w
którym prowadzone są zajęcia;

2) Instruktor – osoba prowadząca zajęcia ze oferowanych przez Vertykalną sportów
gimnastycznych, którą może być Małgorzata Bąk bądź inna osoba wyznaczona przez nią,
posiadająca uprawnienia instruktora lub trenera sportów gimnastycznych;

3) OWU (lub ogólne warunki umów) – niniejszy dokument;
4) Rodzic/opiekun – osoba sprawująca pieczę nad Uczestnikiem oraz opłacająca zajęcia. W razie

wątpliwości (w szczególności rozbieżności tych ról) należy pojęcie to należy interpretować
zgodnie z celem danego postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów;

5) Strona umowy – osoba zawierająca niniejszą umowę;
6) Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach;
7) Vertykalna – Małgorzata Bąk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Szkoła

Akrobatyki Powietrznej VERTYKALNA MAŁGORZATA BĄK” z siedzibą we Wrocławiu (50-505)
przy ul. Nyska 61A, NIP: 5010047796;

8) Witryna internetowa/strona internetowa/portal internetowy – strona internetowa
funkcjonująca w Internecie pod linkiem: www.centrumakrobatyczne.pl ;

9) Zajęcia – nauka sportów gimnastycznych: akrobatyki powietrznej, akrobatyki sportowej,
gimnastyki artystycznej, sztuk cyrkowych, gimnastyki dla dzieci w wieku przedszkolnym,
stretchingu i kontorsji, prowadzona przez instruktora.

2. Celem uniknięcia wątpliwości Vertykalna wskazuje, iż definicja rodzica/opiekuna, oraz strony
umowy może pokrywać się w wypadku, gdy umowę zawiera rodzic lub opiekun prawny
uczestnika. Definicja uczestnika i strony umowy pokrywa się, gdy uczestnikiem jest osoba
pełnoletnia lub o pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadkach, gdy zawiera umowę
na swoją rzecz.

§ 2

Zawarcie umowy

1. Niniejsze warunki umów mają zastosowanie do umów zawieranych z Vertykalną, w których
jako miejsce wykonywania umowy wskazana jest sala przy ulicy Międzyleskiej 4 lub Nyskiej
61A

2. Zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Vertykalnej w formie
elektronicznej bądź w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Vertykalnej przy ul. Międzyleskiej
lub w oddziale przy ul. Nyskiej.



3. Istotne warunki umowy wskazywane są w formularzu znajdującym się na stronie
internetowej. Należą do nich:

a) rodzaj zajęć;
b) częstotliwość zajęć;
c) dni tygodnia, w których zajęcia będą się odbywać zajęcia (harmonogram zajęć);
d) ilość miejsc w danej grupie zajęciowej;
e) oznaczenie strony umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer

telefonu);
f) oznaczenie uczestnika (imię, nazwisko, wiek);
g) cena za jeden miesiąc zajęć (uzależniona od rodzaju i częstotliwości zajęć oraz liczby dni

zajęciowych w miesiącu);
h) ilość zajęć w semestrze z rozkładem na poszczególne miesiące oraz kwotą do zapłaty

w poszczególnych miesiącach;
4. Strona umowy może wybrać naukę następujących sportów gimnastycznych: akrobatyki

powietrznej, akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej, sztuk cyrkowych, gimnastyki dla
dzieci w wieku przedszkolnym, stretchingu.

5. Umowa zawierana jest poprzez uiszczenie wynagrodzenia za pierwszy miesiąc zajęć poprzez
witrynę internetową oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Umowa
może zostać również zawarta w zwykłej formie pisemnej.

6. Liczba osób w grupach jest ograniczona zgodnie z informacją zawartą na witrynie
internetowej. Zapisy do poszczególnych grup odbywają się zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie internetowej www.centrumakrobatyczne.pl oraz wyłącznie poprzez
elektroniczny system zapisów.

7. Vertykalna zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy, w przypadku zbyt małej ilości
uczestników. Wówczas uczestnik winien dokonać wyboru innej grupy zajęciowej, a jeżeli jest
to niemożliwe z uwagi na brak miejsc, Vertykalna zwróci mu opłaty za wykupienie karnetu.

8. Vertykalna zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w październiku 2022 roku
oraz po pierwszym semestrze. Opiekun prawny Uczestnika zostanie poinformowany mailowo
o tych zmianach.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za zajęcia płatne jest w okresach miesięcznych.
2. Wynagrodzenie za każdy miesiąc prowadzenia zajęć płatne jest z góry w terminie do siódmego

dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest wynagrodzeniem za udział w

zajęciach zajęć oraz za miejsce w grupie.
4. Wynagrodzenie za zajęcia w za poszczególne miesiące uiszczane jest poprzez witrynę

internetową oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności bądź gotówką w
recepcji oddziału przy ul. Międzyleskiej bądź przy ul. Nyskiej lub w wyjątkowych sytuacjach
przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Vertykalną.

5. Cena za pojedynczy trening z gwarancją miejsca treningowego (w karnecie) w sezonie
treningowym 2022/2023 to 60zł. Przy zakupie trzech karnetów miesięcznie cena za
pojedynczy trening w karnecie wynosi 50zł.

6. Cena za pojedynczy trening bez gwarancji miejsca treningowego (bez karnetu) w sezonie
treningowym 2022/2023 to 80zł.

http://www.centrumakrobatyczne.pl


7. Tylko wykupienie pełnego karnetu daje gwarancję miejsca treningowego w grupie.

§ 4

Wykonywanie umowy

1. Vertykalna wykonuje umowę osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich – Instruktorów.
2. Umowa wykonywana jest na rzecz strony umowy lub osoby trzeciej, w zależności od

oznaczenia uczestnika na formularzu. Cesja uprawnień i obowiązków wynikających z umowy
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Vertykalnej.

3. W sytuacjach losowych (choroba instruktora, niedostępność obiektu itd.) leżących po stronie
Vertykalnej, ma ona prawo do odwołania zajęć. Zostaną one wówczas zrealizowane w innym
terminie, który zostanie zakomunikowany stronie mailowo na 7 dni przed zajęciami. Jeśli
Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie zwrócona.

4. W wypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej, odrabianie zajęć odbywać się będzie w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:30.

§ 5

Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach jedynie w dni zadeklarowane przy kupnie lub też
dni, w które uczestnik zajęć po wcześniejszej konsultacji i za uprzednią zgodą Instruktora
będzie odrabiał zajęcia, zgodnie z zasadami opisanymi w akapitach poniżej oraz z
zastrzeżeniami opisanymi w § 4 ust 4 OWU.

2. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do żądania zwrotu części uiszczonego
wynagrodzenia lub przedłużania ważności karnetu.

3. W przypadku nieobecności uczestnika zajęć istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach
tego samego rodzaju w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu terminu z Instruktorem
prowadzącym oraz recepcją. Odrobienie niewykorzystanych zajęć jest możliwe jedynie w
ciągu 30 dni, licząc od dnia w którym uczestnik był nieobecny. Uczestnik może odrabiać
zajęcia jedynie w tych grupach, w których będzie danego dnia wolne miejsce.

4. Na zajęciach organizowanych przez Vertykalną obowiązuje strój sportowy: dopasowane
legginsy oraz koszulka, skarpetki. Uczestnicy zobowiązani są do upięcia długich włosów oraz
zdjęcia wszelkiej biżuterii. Niezastosowanie się do powyższych wymogów uprawnia
instruktora do nie dopuszczenia Uczestnika do zajęć, przy czym uczestnikowi ani jego
opiekunowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o
częściowy zwrot opłaty za karnet.

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników mogą przebywać na salach zajęć wyłącznie w
specjalnie wydzielonej strefie.

§ 6

Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego wykonywania
poleceń Instruktora. Niestosowanie się do nich pozwala na wykluczenie z zajęć i stronie
umowy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora
odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.



3. Vertykalna nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe
podczas zajęć, będące wynikiem niestosowania się do poleceń Instruktora lub będące
wynikiem posiadania przedmiotów zakazanych niniejszą Umową.

4. Vertykalna nie ponosi również odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem
niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez Instruktora prowadzącego.

5. Vertykalna oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty
500 000 zł, zawarte z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia Spółka
Akcyjna o numerze 903012136886. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność
cywilna z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Vertykalna nie zawiera umów
ubezpieczeń dla Uczestników zajęć. Ewentualne dodatkowe ubezpieczenie dziecka należy do
rodziców.

7. Strona umowy oświadcza, iż uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby
z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z
lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do
wykonywania sportów gimnastycznych.

8. Uczestnik, strona umowy oraz rodzic lub opiekun są zobowiązani w przypadku złego
samopoczucia uczestnika, jego urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów
zdrowotnych oraz ciąży poinformować Instruktora prowadzącego przed zajęciami.

§ 7

Czas trwania, rozwiązanie i odstąpienie umowy

Odstąpienie od umowy

1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje przez okres dwóch semestrów, na który
została zawarta. Semestr zimowy rozpoczyna się dnia 1 września i kończy 10 lutego, semestr
letni zaczyna się dnia 27 lutego i kończy się 23 czerwca. Jeżeli umowa zawarta została po
rozpoczęciu semestru, obowiązuje od dnia, w którym została zawarta.

2. Jeżeli umowa zawarta została zawarta za pośrednictwem strony internetowej, Stronie umowy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli jednak uczestnik wykorzystał część zajęć, opłatę zwraca się w proporcjonalnej części.
Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy Strony mogą rozwiązać umowę jedynie na
zasadach opisanych poniżej.

3. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego (wzór wypowiedzenia umowy
stanowi załącznik nr 1 do Umowy)

4. Vertykalna ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
wypadkach:

a) zalegania z zapłatą wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności – przy czym Vertykalna
poprzedzi złożenie takiego oświadczenia wezwaniem do zapłaty;.

b) złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Vertykalną - w wypadku uporczywego
niedostosowywania się przez uczestnika do poleceń Instruktora w trakcie zajęć lub innego
naruszania porządku zajęć powodującego zagrożenie zdrowia jednego z uczestników zajęć
(w tym swojego).

5. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne ze zwolnieniem miejsca treningowego oraz
poinformowaniem osób z listy rezerwowej, że takie miejsce zostało zwolnione.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron w trybie wskazanym w art. 15zp
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. w związku z negatywnymi skutkami



COVID-19), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Vertykalna
zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Stronę umowy w terminie 180 dni od
dnia rozwiązania umowy. Dniem rozwiązania umowy jest dzień otrzymania oświadczenia
przez drugą ze Stron, tak by miała możliwość zapoznania się z nim.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Rodzic/opiekun oraz uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Vertykalną oraz podmioty z nią powiązane, dla celów związanych z realizacją umowy,
organizacją zajęć oraz wykonania wszelkich obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, jeżeli wiążą się one z koniecznością przetwarzania
danych osobowych uczestnika zajęć bądź Rodzica/Opiekuna.

2. Wszelkie dane osobowe, w tym dane wskazane w formularzu dostępnym na witrynie
internetowej, przekazane Vertykalnej przez Uczestnika oraz Rodzica będą przetwarzane przez
Zleceniobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, tj.
na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
wskazanych w akapicie pierwszym i drugim niniejszego paragrafu, a nadto w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy, w tym na rzecz uczestnika.

3. Vertykalna będzie Administratorem danych określonych w ust. 1.
4. Podanie danych osobowych uczestnika, rodzica i strony umowy oraz przekazanie przez niego

danych osobowych innych osób w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy jest
dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

5. Vertykalna będzie przekazywała dane otrzymane od Rodzica i Uczestnika m.in.:
współpracującym w zakresie wykonania umowy podmiotom, nabywcom wierzytelności
Vertykalnej, podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w
szczególności sądom i organom państwowym), biurom informacji gospodarczej, czy
podmiotom świadczącym usługi: płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne,
windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie.

6. Dane osobowe rodzica/opiekuna, uczestnika i strony umowy nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Vertykalna zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym
paragrafie zgodnie z zasadami i wymogami ustanowionymi w RODO.

8. Stronie umowy, rodzicowi/opiekunowi oraz uczestnikowi w związku z przetwarzaniem jego
danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swojego prawa należy
skontaktować się z Vertykalną e-mailowo pod adres: biuro.vertykalna@gmail.com lub
telefonicznie pod nr 886 327 767.

9. Uczestnik oraz rodzic/opiekun wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku
Uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych w celu promocji swojej działalności.

10. Zgoda o której mowa powyżej, obejmuje wykonanie w trakcie zajęć zdjęć i materiałów video,
ich wykorzystanie, utrwalanie i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium w
dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w programach
telewizyjnych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych (w szczególności
www.centrumakrobatyczne.pl, facebook, instagram, YouTube), wystawach, konkursach.
Jednocześnie Rodzic i Uczestnik zrzekają się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
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każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem Uczestnika.Dane osobowe Uczestnika
mogą być przetwarzane także w celu ich umieszczenia na trofeach, które następnie
umieszczone mogą być w siedzibie Vertykalnej.

11. Uczestnik oraz rodzic/opiekun mają prawo cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 9 i 10
powyżej, przy czym cofnięcie takiej zgody wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 9
Zasady ochrony przed wirusem SARS-CoV-2

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny ustalonych w placówkach, w których
odbywać się będą zajęcia, w tym Regulaminu Obiektu „Centrum Akrobatyczne”.

2. Strona umowy jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru uczestnika z zajęć w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności - w wypadku pełnoletniości uczestnika zajęć opuści on zajęcia samodzielnie). Strony
zgodnie ustalają, iż wypadek taki stanowi okoliczność niezależną od woli stron i nie przysługuje z
tego tytułu zwrot uiszczonego wynagrodzenia.

3. Strona umowy ma obowiązek zaopatrzyć Uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust:
odpowiedniej odzieży, maski, maseczki, lub przyłbicy.

4. Jeżeli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg
zakażenia, Strona umowy ma obowiązek poinformować Usługodawcę o tym fakcie na etapie
kwalifikacyjnej podpisywania umowy, a także o okolicznościach zdrowotnych zwalniających
Uczestnika z obowiązku zakrywania ust i nosa.

5. Vertykalna nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie u Usługobiorcy zakażenia wirusem
COVID-19, ani za następstwa tego zakażenia.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania umowy oraz innych
rozporządzeń obowiązujących w trakcie zajęć, w szczególności regulaminu obiektu. Strona
umowy jest odpowiedzialna za wszelkie następstwa niedostosowania się uczestnika do
powyższych regulacji.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają akceptacji drugiej strony.
3. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia dotyczące zawartej Umowy składane będą na

adres Vertykalnej: biuro.vertykalna@gmail.com (sala ul. Międzyleska) lub
biuro.vertykalnakids@gmail.com (sala ul. Nyska) oraz na adres e-mail składany przez
uczestnika, wskazany przy zawieraniu Umowy.

4. Zakazuje się naruszania dóbr osobistych Vertykalnej, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie fałszywych i nieprzychylnych informacji o Centrum Akrobatycznym, w tym
poprzez jakiekolwiek media.

5. Do spraw nieuregulowanych Umową ani OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 459 z późn. zm.) o świadczeniu usług, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie umowy oraz OWU rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Vertykalnej.

7. Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWU okażą się nieważne, nie uchybia to

ważności pozostałych.

Centrum Akrobatyczne                                                                          Rodzic/opiekun prawny
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Vertykalna

Załącznik nr 1_wzór wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie umowy z dnia …………………………………r.

Wypowiadam umowę o świadczenie usług nauki sportów gimnastycznych (OWU), zawartą
dnia………………………………………r. pomiędzy Vertykalna – Małgorzata Bąk, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą „Szkoła Akrobatyki Powietrznej VERTYKALNA MAŁGORZATA BĄK” z siedzibą
we Wrocławiu (50-505) przy ul. Nyska 61A, a ………………………………………………… ze

skutkiem na dzień ………………………………………r. bez podania przyczyny.

______________________________

podpis Rodzica/opiekuna prawnego


