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zawarta w Kędzierzynie—Koźlu w dniu 04.06.2019 r. pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle -- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą przy al. Jana Pawła H 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491954792, REGON:
532437162, reprezentowanym przez Dyrektora Zenonę Kuś, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźla z dnia 02.01 .2019 r. o nr Or.0052.7.1.2019, zwanym dalej
MOSiR,
a
Krzysztofem Chałatem prowadzącym działalność pod nazwą „Firmą Usługowa AQUA ACTIVE,
Krzysztof Chałat”, ul. Raciborska 21A/3, 47—208 Reńska Wieś, REGON: 160353697, NIP: 749-16874-28, reprezentowanym przez: Krzysztofa Chałata, zwanym w treści umowy AQUA ACTIVE,
@. następującej treści:
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l. MOSiR zleca a AQUA ACTIVE przyjmuje zlecenie na organizację i przeprowadzenie spływów
kajakowych na trasie: przystań kajakowa Stadion Kuźniczka -— rzeka Kłodnica — rzeka Odra —— Przystań
Szkwał, dla osób zainteresowanych, zwanych w niniejszej umowie uczestnikami.
2. Spływy kajakowe na ww. trasie będą się odbywać:
a) w czwartki o godz. 16.30 w okresie od dnia 06.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. -— „Czwartkowe

Spływy kajakowe”.
b) 25.08.2019 r. o godzinie ustalonej przez Strony - „Zakończenie wakacji”.
3. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania spływu w przypadku braku uczestników lub gdy
warunki atmosferyczne albo stan wody będą zagrażały życiu bądź zdrowiu jego uczestników.
4. Miejscem spotkania z uczestnikami jest przystań kajakowa przy Stadionie Kuźniczka,
ul. Grunwaldzka 71, Kędzierzyn-Koźle.
5. Miejscem zakończenia Spływu jest przystań Szkwał, Wyspa 22h, Kędzierzyn-Koźle.
@2
1. AQUA ACTIVE zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom spływu,
zabezpieczenia nadzoru instruktorskiego oraz stosownego sprzętu ranmkowego.
2. AQUA ACTIVE zobowiązuje się do:

a) przygotowania sprzętu sportowego: kajaków turystycznych i wioseł dla wszystkich uczestników,
w przypadku gdy liczba uczestników będzie większa niż liczba kajaków będących własnością MOSiR,
b) wyposazenia każdego uczestnika w sprzęt zabezpieczający — kamizelkę asekuracyjną lub
ratunkową, w przypadku gdy liczba uczestników będzie większa niż liczba kamizelek asekuracyjnych
lub rattmkowych będących własnością MOSiR,
c) zapewnienia opieki komendom spływu - instruktora kajakarstwa,
d) zapewnienie zabezpieczenia na wodzie - udziału ratowników wodnych — w ilości zależnej od
liczby uczestników spływu, przy czym w jednym spływie może wziąć udział maksymalnie. 40
uczestników, a l ratownik przypada na 10 uczestników,
e) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
i) transportu kajaków (przed i po zakończeniu spływów) do miejsca wskazanego przez MOSiR.
3. Zapewnienie opieki nad uczestnikami spływu należy do obowiązków AQUA ACTIVE, który
ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność.
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1. MOSiR zobowiązuje się, za wykonane w 5 1-2 czynności, zapłacić AQUA ACTIVE
wynagrodzenie na podstawie podpisanych i zamierdzonych przez Strony zestawień (Załącznik ”nr 1),
każdorazowo załączanych do faktury, w oparciu o następujące cenniki:
a) „Czwartkowe spływy kajakowe”:
1) wypożyczenie jednego kajaka — 25zł/spływ;
2) komandor spływu (instruktor kajakarstwa) —- 160złlspływ;
3) zabezpieczenie na wodzie (ratownicy wodni w zależności: od ilości uczestników spłyWu—
lratownik/l Ouczestników) —- lOOzłXspływ;
4) transport kajaków -— 3zł/km.
b) Cennik. „Zakończenie wakacji””:

1) wypożyczenie jednego kajaka — 40zł/spływ;
2) obsługa techniczna (osoby do pomocy przy rozpoczęciu i zakończeniu spływu, a także na
jego trasie - miej sca, w których należy przenieś kajaki — w zależności od ilości uczestników: 2
osoby na każde „rozpoczęte” 20 uczestników) — 1 osoba -1202ł/h;

3) komandor spływu (instruktor kajakarstwa) — 3OOZł/spływ;
4) zabezpieczenie na wodzie (ratownicy wodni w zależności od ilości uczestników spływu —
lratownik/lOuczestników) —- 2002ł/spływ;
-

5) transport kajaków (przed i po zakończeniu spływu) 3zł.
2. Wynagrodzenie bedzie płatne w terminie 14 dni po otrzymaniu od AQUA ACTIVE miesięcznej
faktury wraz z zatwierdzonym zestawieniem, o którym mowa w ust. l, na adres:
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601
Odbiorca/Płatnik:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7491954792
3'. Strony zgodnie oświadczają, że zapłata wynagrodzenia zostanie skompensowana na poczet
zobowiązań AQUA ACTIVE względem MOSiR.
54
MOSiR zobowiązuje się przekazać każdemu uczestnikowi spływu oświadczenie wraz z regulaminem
stanowiące załącznik ”nr 2 do umow-y.
&5
l. AQUA ACTIVE ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu
Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy.
2. MOSiR może odstąpić od umowy jeżeli uzna, że AQUA ACTIVE wykonuje przedmiot umowy
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków
realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający

wezwie AQUA ACTIVE do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu MOSiR może od umowy
odstąpić.
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I. AQUA ACTIVE nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania usługi.
2. AQUA ACTIVE nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobom trzecim bez

pisemnej zgody MOSiR.
3. W razie niemożności dokonania określonej czynności AQUA ACTIVE jest obowiązany
natychmiast o tym powiadomić MOSiR.
@7
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.
3”. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby MOSiR.

i

acruunu

......_:p....

.!

KB.-Ś

X).

«"

i H

:-

/

DYREIHTOR

........ oco-IOOUQCQ

ukl

U

.

V

ŁJCI'...'I'OICQQOIIIOCDIC

IIIII

!...-0

mmm OŚRODEK sromu & REKREAUI
-

d'? 22-0 Kędzierzyn ~ Ko źle
Al. Jana Pawła II 29

Zgodnie. z art. 13 Pańmnentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 : dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób ńzyczmyc'h w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy EMG/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem PaniWana danych osobowychjest Miejski Girodek Sportu i Rekreacji w Kędziemynie-Kożim- ul. Jana Panda II 29, repr'e'zentbvvany przez Dyrektora.
])
2)
Kuziak! zlnspektorun Ochrony Danych -—i53dr_£_ieu_u_h51_ric_ir n!. teł. 575-555-938.
])
Będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktury VAT i do wypełniania obouńqzim prawnego
ciążącego na Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
4)
Podstawa prawna przenvarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i :; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 QRODO: l)
konieczność realizacji łączącej nas umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawego dążącego na administratorze, w coin rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez ola-es trwania łączącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
i cyivilnych.

?)

Posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostepu do danych osobowych. ich mowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody

na przetwarzanie danych.
8)
Ma Pania-'na prawo wniesierńa skargi do organu nadam-czego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

