
Umowa o przeprowadzenie kursu pole dance

Zawarta w dniu ………………………………………………… w Toruniu pomiędzy:

Agatą Malchrowicz, prowadzącą działalność gospodarczą w Toruniu (87-100) przy ul. 
Steinbornów 4, posiadającą NIP: 9562231985, REGON: 121493026, e-mail: 
a.malchrowicz@gmail.com, tel. 607 046 420, zwaną dalej „Instruktorem”,

a

…………………………………………………...... zam. ……..………………………………. 

PESEL/NIP: …………………………………., nr dowodu osobistego:……………………., 

zwaną/ego dalej „Kursantem”, o następującej treści:

Warunki szczególne umowy:
Poniższe postanowienia szczególne mają zastosowanie do niniejszej umowy zależnie od 
zaznaczonej rubryki i we wskazanym zakresie stanowią uzupełnienie treści Ogólnych 
Warunków Umowy (OWU):

1. Poziom kursu (zgodnie z § 2 ust. 7 OWU):

O P1 O P2 O P3

2. Kursant jest:

O Konsumentem (§ 6 OWU ma zastosowanie) O Przedsiębiorcą (§ 6 OWU nie ma 
zastosowania)

3. Forma wynagrodzenia:

O Standardowa (§ 5 ust. 1 OWU) O Preferencyjna (§ 5 ust. 2 OWU)

4. Wypożyczenie zestawu X-Pole X-Pert Chrome 45 mm, wys. 2,74 m (§ 4 ust. 1 lit. b 
OWU):

O Tak O Nie

4. Zaliczka (§ 5 ust. 3 OWU):

O Została przekazana na rachunek bankowy O Kwituję odbiór zadatku 600 zł

Ogólne Warunki Umowy (OWU):

§ 1 Przedmiot umowy
Instruktor zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu tańca „pole dance” według autorskiej 
metody szkoleniowej opracowanej przez Instruktora i umożliwienia Kursantowi udziału 
w nim, a Kursant zobowiązuje się do zapłaty Instruktorowi wynagrodzenia.

§ 2 Kurs



1. Instruktor przeprowadzi kurs z należytą starannością uwzględniającą jego wiedzę 
i doświadczenie, przy czym Instruktor nie odpowiada za rezultat kursu.

2. Instruktor może przeprowadzić kurs za pośrednictwem podwykonawcy.
3. Kurs grupowy składa się z 40 godzin szkoleniowych i odbywa się w ramach zjazdów 

weekendowych w liczbie od 4 do 5, w terminach ustalanych między Instruktorem a 
grupą kursantów uczestniczących razem w kursie. W przypadku braku osiągnięcia 
kompromisu pomiędzy kursantami termin zjazdu szkoleniowego ustala Instruktor.

4. W przypadku kursu indywidualnego lub w parze, kurs składa się z 32 godzin 
szkoleniowych, a terminy zjazdów ustalane są na bieżąco z kursantami.

5. Kursant, w okresie pomiędzy zjazdami, jest zobowiązany do ćwiczenia i powtarzania 
materiału przerobionego na poprzednich zjazdach celem wyrobienia prawidłowych 
nawyków oraz przyzwyczajenia ciała do nowych ruchów i pozycji.

6. Kolejność i sposób przerabiania materiału szkoleniowego wybiera Instruktor.
7. Kurs realizowany jest według jednego z poniższych poziomów zaawansowania:

a. P1: kurs instruktora pole dance, nauczanie w technice obrotowej (spinning); 
opanowany materiał pozwala na nauczanie grup początkujących do 
średniozaawansowanych (basic/medium) 2 razy w tygodniu przez 1 rok. 

b. P2: poziom drugi kursu instruktorskiego, obejmujący większość pozycji 
odwróconych (invertów); materiał na kolejny rok prowadzenia zajęć z grupami 
mającymi zajęcia 2 razy w tygodniu (poziom medium/advanced),

c. P3: poziom trzeci obejmuje zaawansowane wersje ćwiczeń i ewolucji z poziomu 
P2 oraz prowadzenie zawodnika pod kątem startu w zawodach oraz 
występowania na scenie.

8. Niepełnoletni kursant jest zobowiązany do dostarczenia pisemnej zgody rodziców 
najpóźniej przed rozpoczęciem kursu.

9. Kursant przyjmuje do wiadomości konieczność znacznej aktywności ruchowej w 
trakcie kursu, która może spowodować uszczerbek na zdrowiu Kursanta. Instruktor nie 
odpowiada za następstwa wypadków w trakcie trwania kursu.

10. Kursant ma prawo do wglądu do materiałów foto i wideo jeśli takowe będą 
sporządzane przez organizatora podczas kursu i wyraża zgodę na wykorzystanie 
swojego wizerunku do celów szkoleniowych i marketingowych. 

11. Kursant ma prawo do wykorzystywania w swojej praktyce instruktorskiej i zawodniczej 
treści i technik, których nauczył się na Kursie, ale nie ma prawa samodzielnie 
prowadzić szkoleń instruktorskich, chyba, że we współpracy z Instruktorem. 

§ 3 Egzamin
1. Kurs kończy się egzaminem składającym się z dwóch części:

1) prowadzenie 60 minut zajęć pole dance,
2) test umiejętności 1:1 z Instruktorem.

2. Przeprowadzenie pierwszego egzaminu zapewnione jest w ramach wynagrodzenia 
o którym mowa w § 5. Za przeprowadzenie drugiego i kolejnych egzaminów, Kursant 
zapłaci Instruktorowi wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto za każdą powtarzaną 
część.

3. Terminy egzaminów ustala Instruktor, po konsultacji z Kursantem.



4. Brak uczestnictwa Kursanta w egzaminie jest równoznaczny z jego niezdaniem, chyba 
że Kursant poinformuje Instruktora o swojej nieobecności co najmniej na 14 dni przed 
ustalonym terminem egzaminu.

5. Egzamin może zostać przeprowadzony u Kursanta jeśli prowadzi swoją szkołę lub 
zajęcia w innym studio pole dance.

§ 4 Świadczenia dodatkowe
1. Instruktor, poza przeprowadzeniem kursu, zapewni Kursantowi:

a. materiały szkoleniowe,
b. bezpłatne użyczenie drążka do ćwiczeń (X-Pole X-Pert Chrome 25mm, wys. 2,74 

m) na okres 1 miesiąca trwania kursu, za zapłatą zwrotnej kaucji w wysokości 
1.000 zł i pod warunkiem poniesienia wszelkich kosztów transportu drążka,

c. 20% rabat na lekcje indywidualne (treningi personalne) u Instruktora,
2. Kursantowi, który wziął udział w co najmniej 75% zjazdów szkoleniowych, zostanie 

wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu (w języku polskim w formie elektronicznej; 
na życzenie Kursanta może być wystawione również w wersji papierowej, w języku 
angielskim lub/i francuskim).

3. Kursant, który ukończył kurs i pozytywnie zaliczył obydwie części egzaminu, otrzyma:
a. certyfikat (wydawany na takich samych zasadach jak zaświadczenia wskazane w 

ust. 4),
b. możliwość uczestnictwa w szkoleniach doskonalących dla instruktorów,
c.  zgodę na informowanie przez Kursanta osób trzecich w dowolny sposób, że Kursant 

szkolił się autorską metodą Instruktora.
d. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora 

na okres 1 roku, na podstawie opłaconej przez Instruktora polisy, o sumie 
gwarancyjnej w wysokości 100.000 zł; potwierdzeniem ubezpieczenia jest licencja 
wskazana w §4 ust. 3 lit. a powyżej,

e. możliwość korzystania ze stworzonej przez Instruktora playlisty muzycznej 
w programie „Spotify”,

f.  możliwość dokonywania zakupów w cenach hurtowych w sklepie internetowym pod 
adresem www.poledancebutik.pl

4. Świadczenia wskazane w § 4 ust. 3 lit. d-f, będą zapewnione Kursantowi jedynie przez 
opłacony przez niego okres czasu, zgodnie z § 5.

§ 5 Wynagrodzenie
1. Kursant jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Instruktora wynagrodzenia w wysokości 

3.000 zł brutto, które płatne jest z góry, przed terminem pierwszego zjazdu 
szkoleniowego.

2. Jeżeli Kursant zobowiąże się do comiesięcznego uiszczania na rzecz Instruktora 
opłaty licencyjnej w wysokości 123 zł brutto przez co najmniej 36 miesięcy, 
wynagrodzenie Instruktora za kurs ulega zmniejszeniu do kwoty 600 zł brutto.

3. Rezerwacja miejsca na kursie wymaga zapłaty na rachunek bankowy zadatku 
w wysokości 600 zł, który zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia Instruktora.



4. Zapłata całego wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 1 uprawnia Kursanta do korzystania 
ze świadczeń wskazanych w § 4 ust. 3 lit. d-f przez okres 1 roku, natomiast zapłata na 
warunkach wskazanych w § 5 ust. 2 uprawnia do korzystania z ww. świadczeń przez 
okres terminowego uiszczania opłaty licencyjnej.

§ 6 Prawa konsumenta
1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie, jeżeli zawarcie niniejszej 

umowy nie jest bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą Kursanta.
2. Kursant może w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy odstąpić od niej, 

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów 
wskazanych poniżej.

3. Kursant oświadcza, że żąda rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy przed 
upływem terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym. Z tego powodu, w 
przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kursant będzie miał 
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4. Spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozwiązywane przez strony 
polubownie, w tym za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie wpływa na prawo Instruktora do całości 

wynagrodzenia.
3. Instruktor może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku:
a. ważnych powodów zdrowotnych leżących po stronie Kursanta,
b. braku zgody rodziców Kursanta (§ 2 ust. 7)
c. braku zapłaty wynagrodzenia Instruktora.

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie uchybia ważności 

pozostałych.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.

Instruktor: Kursant:


