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Umowa nr ..... :d ... ./2019IMOSiR
...-- .-

Zawarta w dniu 03.01.2019 w
Gminą Kędzierzyn-Koźle

al. Jana

Pawła

'

. ~ '- -..

Kędzierzynie-Koźlu , pomiędzy:

- Miejskim

Ośrodkiem

Kędzierzynie-Koźlu,

Sportu i Rekreacji w

II 29, NIP: 7491954792, reprezentowanym przez dyrektor

Zenonę Kuś

-

działającą

na

podstawie Zarządzenia nr 0r.0052. 7.1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 r. ,
zwanym w

treści

wnowy

Zleceniodawcą,

a
Krzysztofem
Krzysztof

Chałat prowadzącym działalność

Chałat",

ul. Raciborska 21A/3, 47-208

74-28, reprezentowanym przez: Krzysztofa
o

nazwą "Firmą Ushlgową

pod

Reńska Wieś,

Chałata,

zwanym w

AQUA ACTIVE,

REGON: 160353697, NIP: 749-168treści

umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§l
l. Zleceniodawca zleca a Wykonawca podejmuje się prowadzenia zajęć nauki pływania oraz zajęć

aqua fitness w obiekcie Miejskiego
w

Ośrodka

Sportu i Rekreacji - Kryta

Pływalnia,

al. Jana

Pawła

II 31

Kędzierzynie-Koźlu.

2. Wykonawca

oświadcza, iż

i aqua fitness oraz posiada
rzecz uczestników ww.

zajęć

posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia

doświadczenie pozwalające

nauki

pływania

świadczenie usług

na rzetelne i bezpieczne

na

zajęć.

§2
l. Usługa będzie świadczona od dnia 3 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wg.

nstalonych tenninów i godzin:
a) nauka
sobotę

b)

pływania

w

każdy

wtorek i czwartek od godz. 17.00 do 19.00 (dwie godziny) oraz w

każdą

od godz. 12.00 do 14.00 (dwie godziny);

zajęcia

aqua fitness

(duży

basen) w

każdy

wtorek

czwartek od godz. 19.00 do 21.00 (dwie

godziny).
2. Zmiana,
konieczności

określonych

w ust. 2, terminów lub/i godzin prowadzenia

zmiany umowy. W takim przypadku

harmonogramu podanego do publicznej

zajęcia

dobywają

zajęć,

się

me powoduje

według

ustalonego

wiadomości.

§3
l. Zleceniodawca zobowiązuje

Się,

za wykonane w § 1

wynagrodzenie w kwocie 45.00

zł/l

godzina

czynności ,

zapłacić

zajęć (słownie: czterdzieści pięć

Wykonawcy

00/ 100) brutto na

podstawie rozliczenia godzin.
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2. Wynagrodzenie
Wykonawcy

będzie płatne

prawidłowo

w tenninie 14 dni od wykonania umowy po otrzymaniu od

wystawionej faktury dla Zleceniodawcy na adres:

Nabywca:
Gmina Kędzierzyn- Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200

Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7492055601
OdbiorcalPlatnik:
Miejski

Ośrodek

Sportu i Rekreacji

al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7491954792
3. Strony zgodnie
zobowiązalI

oświadczają,

że zapłata

wynagrodzenia zostanie skompensowana na poczet

Wykonawcy względem Zleceniodawcy.

§4

l. Wykonawca
i

zobowiązuje

oświadcza,
się

iż

zapoznał

SIę

z Regulaminem Krytej Plywalni (Regulamin)

do jego przestrzegania, a

także

wyegzekwowania jego przestrzegania od uczestników
2. Wykonawca zobowiązuje
-

przestrzegać

przepisy BHP,

podjęcia

do

działań

zmierzających

do

zajęć.

s i ę:
przeciwpożarowe,

sanitarne

wynikające

z powszechnie

obowiązującego

prawa oraz porządkowe i organizacyjne obowiązuj ące na terenie MOSiR,
-

korzystać

z obiektu krytej

z postanowieniami umowy, a

pływalni
jeżeli

zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób zgodny

umowa nie

określa

go w sposób

wyczerpujący,

zgodnie

z przepisami prawa i zwyczajami,
- używać

pomieszczeń

i urządzeń z nal eżytą

starannością,

3. Korzystanie z basenu w obiekcie krytej
zgodnie z harmonogramem

pływalni

w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu.

przez

Wykonawcę

dopuszczalne jest tylko

zajęć.

4. Zleceniodawca zastrzega sob ie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez
obowiązków wynikających

z niniejszej umowy i regulaminu, O którym mowa

5. Zapewnienie opieki nad uczestnikami
obowiązków

zajęć, określonych

Wykonawcy, który ponosi z tego

6. Zleceniodawca zobow iązuje

Wykonawcę

powyżej.

w § l niniejszej umowy,

należy

do

tytułu wyłączną odpowi edzialność .

s ię zapewnić korzystającym

z przedmiotu najmu nadzór ratownika.

§5
1. Wykonawca nie

może

bez pisemnej zgody

zmienić

ustalonego sposobu wykonywania u sługi.
2

2. Wykonawca me

może powierzyć

wykonania

czynności objętych usługą

osobom trzecim bez

pisemnej zgody Zleceniodawcy.
3. W razie
o tym

niemożności

dokonania

określonej czynności

Wykonawca jest

obowiązany

natychmiast

powiadomić Zleceniodawcę.

§6

l. Wszelkie zmiany niniejszej umowy
2. W sprawach nieuregulowanych
3. Wykonanie
Rozporządzenia

związku

mogą nastąpić

tylko w formie pisemnej .

niniejszą umową mają

umowy nie

wiąże

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

z przetwarzaniem danych

rozumIenIU

w

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochronie osób fizycznych w

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu

tych danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 .05.2016), dla
których Administratorem Danych jest MOSiR, za
umowy oraz dokonania wzajemnych
4.

Umowę niniejszą sporządzono

dla

każdej

rozliczeń między

wyjątkiem

obszaru

niezbędnego

do zawarcia

Stronami.

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

ze stron.

Wykonawca

Zleceniodawca
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Zgodnie zan. 13 ogólnego rozporządzenia o ()(;hronie danych osobowych. z dnia 27 kwietn ia 2016 r. (Dz. Un, UE L 119 z 04,05.2016) informllj", ii
I) administratorem PaniIPana danych osobowych. jest MOSiR z siedzibą w K ordzierzyni e- Kożlu , ul Ja na Pawia 1129,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl
3) Pani/Pana dane orobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art . 6 ust. l Ii I. b og61nego rozporządzen ia o ochronie danych o$Obowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odb iorcami Pani/Pana danych osobowych bę:dą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
S) PanilPana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6131 I lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dost ~pu do danych osobowych, ich sprostowania, usunię:cia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma PanilPan prawo wniesienia 3kargi do organu nadzorczego
8) podan ie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może s"l.ltkowac odmową Ławarcia umowy
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