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UMOWA nr ______________ 
 
 
 

o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej 
 
zawarta w Józefowie w dniu ___________________ roku pomiędzy: 

1. Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel 

Józefów 11 
96-315 Wiskitki 
NIP: 837-107-42-50 
Regon: 140353313 
 

Strona: www.kjhuzar.pl mail: biuro@kjhuzar.pl  
reprezentowaną przez właścicielkę, Ksenię Samsel, zwaną dalej „KJ HUZAR” oraz 
 
2. Panem/Panią _________________________________________ , adres do korespondencji: 

(___-____) miejscowość ____________________________________ul. ________________________________________ 

PESEL: _____________________, 

Tel. _____________________________ mail kontaktowy __________________________________ 

 
zwanym/ą dalej „Klientem” lub „Uczestnikiem” (w przypadku jeśli umowa dotyczy osoby niepełnoletniej, a Ty jesteś jej prawnym 
opiekunem, wypełnij wtedy również dane dziecka ) 
 
działający/ca w imieniu Uczestnika , _____________________________________ 

Data urodzenia ...........................................,  PESEL:__________________ zamieszkały w (___-____)  

miejscowość ______________________________ul. ______________________________________ 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem” 
 
    Oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ NA NAUKĘ JAZDY KONNEJ MOJEGO DZIECKA (UCZESTNIKA) 

*zaznacz 
§ 1 

[Przedmiot Umowy] 
 

1. Na mocy niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) KJ HUZAR zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Uczestnika 
usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej w oparciu o indywidualnie dostosowany do 
umiejętności Uczestnika program (zwane dalej ogólnie „Usługami”). 
 
2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawarte są w regulaminie jazd konnych (zwanym 
dalej „Regulaminem”), który jest publikowany na stronie www.kjhuzar.pl . KJ HUZAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w Regulaminie oraz informowania klientów o tych zmianach na adres mailowy podany przez Klienta. Jeżeli Klient uzna, że 
wprowadzone zmiany naruszają jego interesy ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 28 dni od 
daty otrzymania nowej wersji Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje Strony od daty jej udostępnienia na stronie 
www.kjhuzar.pl  
 
3. Usługi świadczone będą zgodnie z wybranymi przez Klienta treningami (ewentualnie jako jazdy dodatkowe lub oferta specjalna) 
zgodnie z opisem zawartym w aktualnym Cenniku. 
 
 

§ 2 
 

[Okres obowiązywania Umowy, Rozwiązanie Umowy] 
 

1. O ile nie zostało określone inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia podpisania przez Klienta wersji 
elektronicznej. Jeden okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. 
 
2. Klient jest zobowiązany do wpłaty w recepcji najchętniej gotówką  
                                                 lub jeśli to niemożliwe na konto KJ HUZAR mBank nr  75 1140 2017 0000 4102 0508 1858 
opłaty  w wysokości określonej w cenniku i przesłanej smsem, opłata za dany miesiąc musi być dokonana w ostatni weekend 
poprzedzającego miesiąca. Przy braku opłaty z góry nie ma możliwości prowadzenia zajęć. 
 
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem na koniec okresu bieżącego rozliczeniowego, w którym 
zostało złożone wypowiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 5  niniejszego paragrafu. Klient wypowiada umowę poprzez powiadomienie 
email na adres biuro@kjhuzar.pl , KJ HUZAR wypowiada umowę wysyłając wiadomość na adres podany przez Klienta. 
 
4. Dla celów rozliczeniowych KJ HUZAR  wyróżnia w roku dwa sezony – letni i zimowy.  
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5. O ile umowa została zawarta przed odbyciem jazdy próbnej, zarówno Klient, jak i KJ HUZAR mają prawo odstąpienia od Umowy 
w terminie 10 dni roboczych od dnia odbycia jazdy próbnej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura za faktycznie wykorzystane jazdy. 
 
 

§ 3 
[Wynagrodzenie, Wybór treningów] 

 
1. W zamian za świadczone Usługi Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KJ HUZAR wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy (zwanym dalej „Cennikiem”). Zmiana cennika w sezonie jest możliwa tylko raz w sezonie. 
W przypadku zmiany cennika obowiązuje on od okresu rozliczeniowego, następującego po dacie ogłoszenia.  
Klient z chwilą podpisania Umowy zobowiązuje się do określenia rodzaju treningów na co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe na 
godziny potwierdzone SMSEM. 
 
4. W przypadku rozpoczęcia jazd w trakcie trwania okresu rozliczeniowego opłata za jazdy będzie odpowiednio pomniejszona 
ZGODNIE Z ZAPLANOWANIEM JAZD W DANYM MIESIĄCU 
 
5. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności należności wynikającej z planowanych jazd, KJ HUZAR ma prawo 
wysłać do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS monit przypominający o obowiązku zapłaty należności w 
terminie 2 dni od dnia doręczenia monitu, z zastrzeżeniem, iż dalsze opóźnienie w płatności spowoduje wstrzymanie bez dalszych 
wezwań świadczenia Usług przez KJ HUZAR. Klient (UCZESTNIK) zalegający z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu nie 
może podczas zwłoki w płatności pobierać bieżącej nauki lub odbierać zaległych jazd). 
 
6. Po wysłaniu pierwszego monitu KJ HUZAR ma prawo do wstrzymania bez dalszych wezwań świadczenia Usług wynikających z 
niniejszej Umowy w razie opóźnienia Klienta w płatności do czasu uiszczenia wymaganych należności. Wstrzymanie świadczenia 
Usług na skutek opóźnienia w płatnościach nie zwalnia Klienta z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za treningi, w szczególności 
za jazdy zawieszone na skutek braku płatności. Po upływie 10 dniowego okresu wstrzymania świadczenia Usług lub po wysłaniu w 
sezonie jeździeckim drugiego monitu, KJ HUZAR ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 

§ 4 
 

DODATKOWE WARUNKI UMOWY: 
 
1. Niniejszym oświadczam, że:  
 
a. Jestem świadomy/(a) faktu, że jazda konna oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wyczynami  
sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny udział 
jak i osób postronnych.  
b. Jestem świadomy(a), że nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne. Jestem świadomy(a), reakcje koni 
na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne.  
c. Poprzez korzystanie z oferty jazd konnych wyraźnie zakładam istnienie ryzyka jakie niesie jazda konna.  
d. UCZESTNIK  jest zdrowy i pełny sił psychofizycznych, aby podjąć naukę w KJ Huzar.  
 
2. Oświadczam, iż akceptuję poniższe warunki:  

 
2.1. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.  
2.2. Na terenie Klubu obowiązuje zasada szacunku dla innych ćwiczących, koni oraz dla zespołu pracującego w Klubie.  
2.3. Członkowie Klubu lub Klienci mający podejrzenie problemów zdrowotnych powinny skonsultować się z właściwym lekarzem. 
Tylko osoby zdrowe mogą korzystać z lekcji jazdy konnej. Klub nie prowadzi Hipoterapii  
2.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Uczestnik zajęć zobowiązany jest każdorazowo poinformować Klub o 
sytuacji zdrowotnej wynikającej z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu, która może wpłynąć na ewentualny uszczerbek na 
zdrowiu w związku z korzystaniem z Usług.  
25. Zabronione jest korzystanie z jazdy konnej przez Członków Klubu lub Klientów, będących pod wpływem alkoholu, środków 
zaburzających, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistami.nowych, beta-blokerów 
lub środków uspokajających. Jeżeli pracownik zauważy, że klient jest pod wpływem ww. środków może odmówić prowadzenia 
zajęć.  
2.6. Członkowie Klubu lub Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w  
ciąży powinni skonsultować się z lekarzem.  
2.7. Uczniowie samodzielnie przygotowują sobie konie i rozbierają je po jeździe (chyba, że koń pracował godzinę wcześniej lub 
będzie pracował bezpośrednio po lekcji)  
2.8. Opłatę za lekcję uiszcza się przed jazdami w recepcji Klubu  
 
2.9 Wyrażam chęć udziału swojego bądź UCZESTNIKACH w zajęciach dodatkowych wykłady, ćwiczenia, Hubertusy, spotkania 
Klubowe, itp.  
 
2.10  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (w przypadku gdy 
zgłoszenie dokonywane jest przez rodzica dziecka niepełnoletniego) do realizacji celów statutowych i promocyjnych przez Klub 
Jeździecki Huzar, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, 
poz. 926 ze zmianami).  
 
 

.............................................................................................................................................  
data i czytelny podpis wyrażającego zgodę 
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§ 5 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy elektronicznej pod rygorem 
nieważności. 
2. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na rzecz osób trzecich,  
 
3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie artykułu 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 

631 z późn.zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego lub mojego dziecka UCZESTNIKA przez KJ HUZAR 

w formie fotografii analogowej i cyfrowej lub w formie filmu, w ramach prowadzonych zajęć oraz sesji fotograficznych prowadzonych 

w KJ Huzar.   

Nadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KJ HUZAR wizerunku mojego dziecko w formie fotografii analogowej, cyfrowej 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium (najczęściej będzie to FB, Instagram, Fejsbuk, 

strony Huzarowe) 

 
1. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej umowie – zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 
4. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one rozwiązywane polubownie, a w 
przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd  
 
5. Integralną część Umowy stanowią: 

a. Regulamin jazd konnych (publikowany w Internecie),     regulamin jazd konnych 

b. Cennik (publikowany w Internecie) Cennik jazd konnych $ 

c.    Regulamin stajni KJ HUZAR 

d.    ZASADY BEZPIECZENSTWA 

e. COVID-19 REGULAMIN!!! 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w wersji elektronicznej, w identycznej wersji dla Klienta i dla KJ HUZAR 
 
 
 

 
 
_____________________________                                           _______________________________ 
Data, podpis KJ HUZAR                                                                                                   Data, podpis Klienta 
 
 
 
Oświadczenia Klienta 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią REGULAMINÓW  i zobowiązuje się do przestrzegania ich  postanowień. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      __                                           _______________________________ 
 
                                                                                                                                      Data, podpis Klienta 
 

https://kjhuzar.pl/wp-content/uploads/2016/03/regulamin-jazd-konnych.pdf
https://kjhuzar.pl/cennik-jazd/
https://kjhuzar.pl/wp-content/uploads/2016/03/Regulamin-stajni-KJ-HUZAR.pdf
https://kjhuzar.pl/wp-content/uploads/2016/03/ZASADY-BEZPIECZENSTWA.pdf
https://kjhuzar.pl/covid-19/
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RODO  

Zgoda KLIENTA LUB rodziców/prawnych opiekunów dziecka UCZESTNIKA 
Ja, niżej podpisany /a/  
...  
..........................................................................................................................  
PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH  

⃣  
wyrażam zgodę na udział swój lub niepełnoletniego syna/córki 9nie 
................................................................................................................................  
urodzonej/ego .........................r. w jazdach konnych, eventach, imprezach ćwiczeniach organizowanych przez  
KJ HUZAR Ksenia Samsel  
Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu  
właściwej opieki podczas jazd konnych. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania  
zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku udział w zajęciach sportowych.  

⃣  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka/podopiecznego jeśli  
zaistnieje taka konieczność  
 

⃣  
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel, Józefów 11, 96-315 Wiskitki  
(dalej: my).  
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję  
na powyższy adres z dopiskiem Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres:  
biuro@kjhuzar.pl  
 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w  
Zajęciach KJ Huzar na podstawie art. 6 ust.  
1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. a  
(szczególna kategoria danych - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych  
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO  
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach  
sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi) w przypadku stosowania przez nas monitoringu  
obiektów.  
Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na publikację wizerunku, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą  
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie  
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  
 
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego dalej – jeśli  
jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.  
Możemy przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego w szczególności następującym  
odbiorcom:  
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć  
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;  
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,  
- innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.  
 
4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.  
 
5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Państwa lub Państwa  
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo wycofać też zgodę na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  
 
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą  
przetwarzanie danych Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego.  
 
 
KLIENT, UCZESTNIK lub Opiekun prawny dziecka - UCZESTNIKA,  
 
 
 
..........................................................  
Czytelny podpis, data 
 


