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UMOWA nr …………./WK/2013 

Zawarta w dniu ...................... w Warszawie pomiędzy: 

Imię ……………………………………………………………………Nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ........................ Tel. .................................................................................... 

Nr pesel ………………………………………………… Seria i nr dowodu osobistego ......................  

Tel. kom ...................................... E-mail............................................................................ 

Ulica ................................................................. Kod..................... Miasto .......................... 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) ........................................................................ 

Zwanym w dalszej części umowy Klientem,  

a 

PPHU „Tie Break” Magdalena Rejniak Romer, z siedzibą w Warszawie, przy Al. KEN 21/86, 02-722 Warszawa, wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 166457,  

reprezentowaną przez………………………………………………………………………………………………………………, zwaną w dalszej części umowy Szkołą. 

1§  

1. Przedmiot Umowy. 

1.1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków najmu przez Klienta kortów oraz odbywania zajęć  

z trenerem; 

1.2. Szkoła zobowiązuje się przekazać Klientowi w wyznaczonym terminie gotowe do gry korty. 

2§  

2. Postanowienia wspólne dla najmu kortów i zajęć z trenerem. 

2.1. Korty czynne są codziennie w godzinach 7.00 – 22.00; 

2.2. Szkoła zapewnia, że przekaże Klientowi kort w należytym stanie; 

2.3. Klient zobowiązany jest do kończenia gry 5 minut przed wyznaczonym czasem w celu przygotowania kortu; 

2.4. Klient ma obowiązek pozostawić po sobie porządek oraz zasiatkować kort; 

2.5. Na kortach obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe, jak również etykieta tenisowa; 

2.6. Szkoła zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osoby posiadającej nieodpowiednie obuwie; 

2.7. W przypadku nieobecności Klienta Szkoła nie zwraca pieniędzy; 

2.8. Nieobecność nie uprawnia do odebrania utraconych godzin, z zastrzeżeniem pkt. 2.9; 

2.9. Klient może 3 razy w okresie trwania umowy dokonać odwołania rezerwacji kortów najpóźniej 24 godziny przed 

umówionym terminem. W takim wypadku istnieje możliwość odebrania tej godziny w innym, ustalonym ze Szkołą 

terminie, odbiór niewykorzystanej godziny musi nastąpić najpóźniej miesiąc po zakończeniu okresu trwania umowy; 

2.10. Odwołania można dokonać tylko w biurze Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 641 70 15 lub 

0 608 313 072 (w godzinach pracy Biura); 

2.11. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub braku możliwości gry spowodowanej niemożnością skorzystania          

z kortu z winy leżącej po stronie Szkoły, Klient ma prawo do odebrania utraconych godzin w innym terminie; 

2.12. Na całym obiekcie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych; 

2.13. Szkoła Tenisa zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku w uzasadnionych przypadkach (np. organizacja turniejów 

tenisowych). O zmianie grafiku Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem przynajmniej trzech dni drogą 

telefoniczną lub elektroniczną;  

2.14. Do abonamentu nie są zaliczane dni świąteczne z wyłączeniem niedziel (tzw. czerwone kartki w kalendarzu); 

2.15. Klient ma prawo odstąpić od umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta pod warunkiem, że znajdzie na swoje 

miejsce zastępstwo. 

Zajęcia z trenerem. 

2.16. Za grę z trenerem uważa się zajęcia, w których, obok trenera, udział biorą jedna lub dwie osoby; 

2.17. Klient może dokonać odwołania rezerwacji gry z trenerem najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. W takim 

przypadku Klient nie jest obciążany należnością za grę z trenerem; 

2.18. W przypadku odwołania gry z trenerem po terminie wskazanym w punkcie 2.17 jednakże nie później niż na 2 godziny przed 

umówionym terminem, Klient zostanie obciążony tzw. ”Late Cancelation Fee” w wysokości 60% należności za grę 

z trenerem; 

2.19. W przypadku nieobecności lub odwołania rezerwacji na mniej niż 2 godziny przed umówionym terminem Klient jest 

obciążany za grę z trenerem opłatą w pełnej wysokości. 

2.20. Za odwołane zajęcia z trenerem uważa się tylko i wyłącznie zajęcia odwołane w biurze Szkoły osobiście lub 

telefonicznie pod numerem 22 641 70 15 lub 0 608 313 072 (w godzinach pracy biura). 
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2.21. Klient ma prawo do zmiany trenera bez podania przyczyny, w tej sprawie powinien skontaktować się z biurem; 

2.22.  Na obiektach Szkoły prawo nauczania gry w tenisa mają tylko i wyłącznie trenerzy wyznaczeni przez Szkołę; 

3§  

3. Zasady płatności. 

3.1. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa; 

3.2. Płatności dokonywane są zgodnie z aktualnym cennikiem (patrz zał. nr 1) 

3.3. Płatności dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT (z 7-dniowym terminem płatności); 

3.4. Płatności można dokonać przelewem na konto KREDYT BANK 63 1500 1865 1218 6008 4282 0000 lub gotówką 

bądź kartą w Biurze Szkoły Tenisa; 

Płatności za najem kortów. 

3.5. W przypadku najmu na jedną godzinę tygodniowo w abonamencie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za 

cały okres trwania umowy jednorazowo, na podstawie wystawionej faktury VAT; 

3.6. W przypadku najmu na dwie lub więcej godzin tygodniowo, opłata może być uiszczona w dwóch ratach: 

I rata płatna na podstawie faktury VAT wystawionej w momencie podpisania umowy, II rata płatna na podstawie faktury 

VAT wystawionej w połowie okresu, na jaki została zawarta umowa; 

3.7. W przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty za kort, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, Klient może nie 

zostać wpuszczony na kort; 

Płatności za zajęcia z trenerem. 

3.8. Płatności za zajęcia z trenerem dokonywane są za okresy miesięczne, z góry na podstawie wystawionej faktury VAT; 

3.9. W przypadku nie wykorzystania wszystkich gier z trenerem w danym miesiącu nastąpi ich rozliczenie w kolejnym miesiącu; 

3.10. Nie opłacanie faktury w terminie powodować będzie naliczanie ustawowych odsetek. 

4§  

4. Czas trwania umowy. 

4.1. Umowa została zawarta na okres od ………………………….. do ……………………………. 

5§  

5. Dane Klienta. 

5.1. Klient jest zobowiązany do poinformowania Szkoły, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie danych 

zawartych w niniejszej umowie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy 

w szczególności danych teleadresowych. 

6§  

6. Postanowienia końcowe. 

6.1. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem biura Szkoły tel. 22 641 70 15,  

e-mail: biuro@tiebreak.pl 

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego; 

6.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

6.4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych PPHU  „Tie Break” z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie 

zgodnie z ustawą z dnia 29,08,1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej 

świadczenia usług na obiektach Szkoły oraz dla celów marketingowych Szkoły Tenisa „Tie Break” obecnie i w przyszłości. Oświadczam, iż zostałem 

poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. 

………………………………………………. 

      (podpis uczestnika lub osoby reprezentującej) 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną  □              □ 

        TAK   NIE 
 
Podpis Klienta         PPHU  "TIE BREAK" 

 
………………………….        ………………………. 
 
SZCZEGÓŁY REZERWACJI 
 

OBIEKT DZIEŃ TYGODNIA KORT GODZINA 
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Załącznik nr 1 
 

Aktualny cennik na sezon letni 2013 (od 1.05.2012 do 30.09.2012) 
 

 
 

Wynajem kortów przy ul. Koncertowej 8a (cena za 1 godz.) 
 

 Korty kryte Korty odkryte 

w godzinach w abonamencie jednorazowo w abonamencie jednorazowo 

pon. - pt. 07:00 - 10:00 33,00 PLN 40,00 PLN 27,00 PLN 32,00 PLN 
pon. - pt. 10:00 - 14:00 20,00 PLN 25,00 PLN 15,00 PLN 20,00 PLN 
pon. - pt. po godz. 14.00 45,00 PLN 50,00 PLN 40,00 PLN 45,00 PLN 
sob. - nd. do godz. 16.00 45,00 PLN 50,00 PLN 40,00 PLN 45,00 PLN 
sob. - nd. po godz. 16.00 30,00 PLN 35,00 PLN 25,00 PLN 30,00 PLN 
 
Nauka gry indywidualnie z trenerem 
 
Pakiet Cena za 1 godzinę 
od 1 do 10 godzin 70,00 zł + opłata za kort 

powyżej 10 godzin 65,00 zł + opłata za kort 
 
 
 

Podane ceny zawierają 8% podatek VAT 
 
 
 
 
 

Podpis Klienta         PPHU  "TIE BREAK" 

 
………………………….        ………………………. 
 
 

 

 


