
REGULAMIN 
Uczniowskiego Klubu Sportowego CASCADE 

w Poznaniu 
 
 
§1 Postanowienia ogólne: 

• Niniejszym regulaminem („Regulamin”) ustala się zasady uczestnictwa w zajęciach, 
zgrupowaniach bądź innym wydarzeniu organizowanym w mieście Poznań przez  

Uczniowski Klub Sportowy CASCADE (dalej „UKS”) 
NIP: 7831870693 
REGON: 523912408 
ul. Droga Dębińska 21 
61-555 Poznań 

reprezentowany przez Zarząd, w skład którego wchodzą: 
Oksana Semenchenko – Prezes Zarządu, 
Anna Kurcz-Kielar – Członek Zarządu, 
Oleksandr Semenchenko – Członek Zarządu. 

• UKS CASCADE prowadzi zajęcia z następnych dyscyplin sportowych: łyżwiarstwo figurowe, 
rolkarstwo, akrobatyka, tańce. 

• Treść Regulaminu jest dostępna na stronie UKS: www.ukscascade.pl, w zakładce „Pliki do 
pobrania”.  

• Członkiem Klubu staje się osoba z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej.  
• Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub 

opiekunów prawnych.  
• Rodzic lub opiekun prawny dziecka, w przypadku udziału dziecka w koloniach (na podstawie 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży), zobowiązuje się pobrać kartę zgłoszeniową 
strony www.ukscascade.pl  i dostarczyć wypełnioną kartę do Zarządu UKS CASCADE lub do 
placówki, w której mają odbywać się kolonie, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolonii.  

• Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, 
b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

• Organizacja roku dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia 
odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i 
przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. O wprowadzeniu dodatkowego 
dnia wolnego UKS CASCADE zobowiązuje się powiadomić uczestników zajęć za pomocą 
kalendarza dostępnego w Strefie Klienta lub na stronie www.ukacascade.pl . 

• Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są ̨prowadzone zajęcia, UKS nie 
ponosi odpowiedzialności.  

§2 Szczegółowe warunki uczestnictwa: 
• Wszyscy członkowie Klubu mają obowiązek:  
1) Przestrzegać ́Regulamin Klubu,  
2) Systematycznie wnosić opłaty za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz regularnie uczestniczyć w 

zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem,  
3) Przestrzegać ́i wykonywać ́polecenia trenerów i instruktorów,  
4) Dbać o udostępniony sprzęt i bluzy klubowe.  
• Członkowie Klubu mają prawo:  
1) Uczestniczyć ́w wyznaczonych zajęciach, 
2) Brać aktywny udział w organizowaniu imprez klubowych, 
3) Reprezentować Klub w zawodach po wcześniejszym wytypowaniu przez trenerów i 

instruktorów.  



• UKS CASCADE korzysta z systemu Activenow. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest 
rejestracja dziecka lub osoby dorosłej w panelu logowania na stronie https://app.activenow.pl. 
Uczestnik ma podgląd do grafiku i szczegółów zajęć, opłacenia zajęć, widoku odbytych zajęć, 
zbliżających się terminów płatności, ma możliwość zapisu na zajęcia. Dodatkowo w kalendarzu 
wydarzeń może zobaczyć spis zbliżających się zajęć naniesiony na kalendarz tygodniowy z 
podglądem wolnych miejsc w poszczególnych grupach oraz godzinami rozpoczęcia zajęć, 
opisem formy i instruktora. Kalendarz zawiera dni wolne od zajęć. 

• Na zajęciach mogą przebywać jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Z uwagi na 
komfort, oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie 
mogą przebywać na sali lub przy bandzie lodowiska. 

• UKS CASCADE może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby 
zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych UKS informuje Uczestników z 
tygodniowym wyprzedzeniem.  

• W przypadku choroby, bądź niedyspozycji instruktora/trenera UKS ma prawo wyznaczyć 
zastępstwo bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie uczestników danej 
grupy. 

• Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko, wiek uczestnika zajęć, jego telefon 
kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę i termin wybranego kursu i grupy. 

• Zapisu na zajęcia można dokonać:  
• osobiście w miejscu prowadzenia zajęć UKS,  
• telefonicznie pod numerem telefonu UKS, 
• online za pomocą formularza dostępnego na www.ukscascade.pl   
• pocztą mailową wysłaną na adres biuro@ukscascade.pl  
• rejestracja na stronie https://app.activenow.pl 

• UKS CASCADE ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym może poinformować telefonicznie 
(sms) osoby zgłoszone na dane zajęcia, o ile osoby te udzieliły UKS zgodę na kontakt 
telefoniczny.  

• UKS CASCADE zastrzega sobie prawo do usuwania z listy osób zapisanych na zajęcia, które nie 
opłaciły zajęć i były nieobecne na kolejnych trzech zajęciach.  

• UKS CASCADE zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli liczba uczestników obecnych jest 
mniejsza niż trzy. W takim przypadku, uczestnikom przysługuje prawo udziału w innych 
zajęciach w innym terminie.  

• Zapisując się na zajęcia do UKS CASCADE, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz 
kondycji fizycznej, UKS CASCADE nie odpowiada za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia 
uczestników zajęć.  

• Na zajęciach UKS CASCADE obowiązuje obuwie zmienne.  
• Osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych 

niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym 
uczestnikom zajęć UKS CASCADE lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu 
mogą zostać poproszone o zajęć. 

 
§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: 

• UKS jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin 
stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 
ww. Ustawy. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

• Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na 
przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 

• Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Internetowego udostępnia Klientom usługę 
polegającą na umożliwieniu założenia Konta Klienta i dokonywania zapisów drogą 
elektroniczną. 

• Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Klient musi 
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 
a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”; 
b) połączenie z siecią Internet; 



c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. 
• Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie 

może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i 
rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z 
usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy 
wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a 
także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie 
planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca ma 
prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na 
stronie www.ukscascade.pl . 

• Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób 
naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze strony www.ukscascade.pl w sposób 
zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Klientów. 

• Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem 
może być w każdej chwili cofnięta. 

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w 
szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy 

• Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy UKS CASCADE, 
który reprezentuję Zarząd, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach 
nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

• Jeżeli Uczestnik jest Konsumentem, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy o udział w zajęciach, jeżeli 
została zawarta na odległość, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest 
Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się. 

• Konsument może odstąpić od Umowy o udział w zajęciach bez podawania przyczyny w ciągu 
14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. 

• Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach 
określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumentów, w tym w przypadkach zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie 
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, 
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

• W związku z postanowieniami ust. 3 powyżej, Konsument przyjmuje do wiadomości, że prawo 
odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia przez Konsumenta Umowy 
o wyjazd sportowy. 

• W przypadku, w którym w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o udział 
w zajęciach, Konsument uczestniczył już w zajęciach w wymiarze wynikającym z 
harmonogramu danych zajęć, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi 
kwoty stanowiącej proporcjonalnie równowartość opłaty za zajęcia, w których Konsument brał 
udział do dnia odstąpienia. 

• W przypadku odstąpienia od Umowy o udział w zajęciach jest ona uważana za niezawartą. 
• Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o udział w zajęciach można złożyć w dowolnej formie, 

pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy o udział w zajęciach, 
w tym na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

• Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane na adres: ul. Droga Dębińska 
21, 61-555 Poznań lub na adres e-mail: biuro@ukscascade.pl. 



• Usługodawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o udział w zajęciach, wszystkie dokonane 
przez Konsumenta płatności, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 

• Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na 
konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu 
od Umowy o udział w zajęciach Konsument wskazał inny numer rachunku bankowego. 

• Usługodawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po 
zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o 
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie 
internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych 
Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 
Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po 
zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego 
Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje 
dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, 
dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 

§5 Opłaty za udział w zajęciach: 
• Wysokość opłat za zajęcia oraz dostępne rabaty określa uchwała Nr 9 od 02.01.2023r, która 

jest dostępna na stronie www.ukscascade.pl w zakładce „Pliki do pobrania”. 
• Opłaty przyjmowane przelewem na nr konta: 

Santander Consumer Bank S.A. 93 1090 1854 0000 0001 5266 4045 UKS CASCADE 
• Warunkiem uczestnictwa w każdych zajęciach jest dokonanie płatności składek członkowskich 

za dany okres. 
• Wysokość opłaty składki członkowskiej jest zmienna w zależności od ilości zajęć w danej grupie 

i podana z wyprzedzeniem na stronie www.ukscascade.pl w zakładce „Pliki do pobrania” 
• W przypadku pojedynczej nieobecności na zajęciach przy usprawiedliwieniu nieobecności, 

istnieje możliwość odrobienia na wskazanym przez instruktora terminie.  
• W przypadku nieobecności trwającej minimum miesiąc, opłata pobierana jest w wysokości 

50% należnej kwoty po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego świadczącego o niezdolności do 
uczestnictwa w zajęciach. 

• Uczestnicy UKS CASCADE regulują comiesięczną zryczałtowaną składkę członkowską od 
września do czerwca. Składka członkowska nie może zostać zmniejszona o kwotę 
niewykorzystanych zajęć. 

• Opłaty należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry. W przypadku 
niedokonania wpłaty, uczestnik nie będzie mógł brać udziału w zajęciach. 

• W przypadku pojedynczych nieobecności uczestnika na zajęciach, opłata nie podlega 
zwrotowi. 

• Każdy nowy uczestnik zajęć w UKS jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty 
członkowskiej w wysokości 200 zł. Każdy uczestnik UKS zgłasza się do wyrobienia licencji 
sportowej w odpowiednym Związku. 

• Terminowe dokonanie płatności jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupy. 
Nieuregulowanie płatności w danym miesiącu rozliczeniowym, skutkuje wzrostem opłat o 
50% wartości opłaty miesięcznej. 

 
§6 Bezpieczeństwo: 

• Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi/trenerowi przed zajęciami wszelkie 
dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku 
problemów zdrowotnych UKS rekomenduje konsultacje z lekarzem.  

• Przebywanie na tafli lodowej lub w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego 
upoważnionego pracownika UKS.  

• Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są 
do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie obiektu, jak również 
do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji 



poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające w 
miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez 
uprawnionych pracowników placówki.  

• Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego uczestnika 
odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie, osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność 
za własną osobę. 

• Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, 
nie zakłócając porządku.  

• Napoje cieple i zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez 
Instruktora.  

 
§7 Zasady obowiązujące w miejscu prowadzenia zajęć: 

• Na taflę lodowiska wchodzimy tylko w łyżwach.  
• W rozgrzewce przed treningiem na lodzie uczestniczymy w obuwiu sportowym.  
• Za bezpieczeństwo dzieci poza taflą lodowiska odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.  
• W uzasadnionych przypadkach UKS ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub 

zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej 
www.ukscascade.pl lub w kształcie ogłoszeń w Messenger na grupie UKS.  

• O opuszczenie tafli mogą zostać proszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego 
Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało 
bezpieczeństwu innych osób.  

• Instruktor prowadzący zajęcia prowadzi ewidencję obecności Uczestników.  
 
§8 Wykorzystanie wizerunku: 

• Uczestnik/Opiekun prawny nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w 
trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez 
UKS lub przy udziale UKS (zawody, pokazy) 

• UKS zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.  
 
§9 Reklamacje: 

• Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej na 
adres UKS CASCADE, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego 
do korespondencji.  

• Reklamacje zostaną rozpatrzone przez UKS w ciągu 14 dni od ich doręczenia.  
 
§10 Obowiązywanie Regulaminu: 

• Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2023r, 
• Zmiany Regulaminu i Wysokości składek członkowskich nie mają wpływu na czynności 

dokonane przed wejściem w życie takich zmian.  
• Wszelkie zmiany w Regulaminie umieszczone będą na stronie www.ukscascade.pl  

  
§11 Polityka prywatności – Ochrona danych osobowych 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS CASCADE ul. Droga Dębińska 21, 61-
555 Warszawa; 

• W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można 
skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ukscascade.pl, 

• Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
organizowanych przez UKS CASCADE. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 pkt. a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
rozporządzeniem.  

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
• dostępu do treści danych,  
• żądania sprostowania danych,  
• żądania usunięcia danych,  



• ograniczenia ich przetwarzania, 
• przenoszenia danych,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

• Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 
celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Państwa udziału w 
organizowanej imprezie. 

• Państwa dane nie będą profilowane. 
• W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy 

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka/uczestnika, adres e-mail, telefon, nazwa grupy (prosimy o czytelny zapis)  
 

………………………………………………………….. 
podpis Uczestnika /rodzica, data 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.  
 

……………………………………………………………. 
Podpis Klienta/rodzica, data 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących 
towary i usługi Administratora, a także w celach promujących towary i usługi podmiotów z Grupy 
Cascade.  

 
………..…………………………………………………… 

podpis Klienta/rodzica, data 
 
 
Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
.......................................................... 
.......................................................... 
..........................................................  
Imię, nazwisko, adres konsumenta 
 

.................................... .... 
Miejscowość, data 

 
....................................... ................... 
....................................... ................... 

Nazwa i adres przedsiębiorcy 
 

 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Ja, ........................................................................, niniejszym informuję o moim 
odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: 

........................................................................................................................... 
....................................................... Data zawarcia umowy: ....................................... r. 

 
........................ .............. 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 


