УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен у Београду, дана _____________________године, између:

1. „ROYAL FOREVER“ д.о.о. из Београда, матични број 20162309, ПИБ 104438938, шифра делатности 8891 са седиштем у
Кнеза Вишеслава 44 (у даљем тексту: Давалац услуга) и
2.

________________________________________,
име и презиме детета

" _______________________________________ ",
вртић/основна школа

__________________________
датум рођења детета

из Београда, ул. _______________________________________________________ кога заступа законски заступник / родитељ
_____________________________________________________________________________________
име и презиме родитеља, адреса из личне карте (у даљем тексту Корисник услуга)

_______________________
број личне карте

Члан 1.
Предмет овог уговора су права и обавезе уговорних страна које произилазе из вршења делатности 8891– (ДНЕВНА БРИГА О ДЕЦИ) Даваоца услуга и
коришћења услуга од стране Корисника услуга кроз ПРОЈЕКАТ ШКОЛА ПЛИВАЊА "RWC" за дете у периоду СЕПТЕМБАР – АВГУСТ текуће школске
године.
Члан 2.
Давалац услуга се обавезује да обезбеди: Све потребне хигијенско - техничке услове за одржавање часова пливања (тренажну опрему и
реквизите, свлачионице, санитарни чвор, хемијски и бактериолошки исправну воду у базену, температуру воде минимум 28 степени целзијуса).
Употребу базена, ђакузија, парног купатила, тепидаријума, релакс собе и сауна на последњем (забавном) часу у месецу као и у време
када породица користи улазнице које добија кроз породични wellness пакет.
Једног спортског стручњака (учитеља пливања) на 8 деце за узраст деце до 7 година старости, једног спортског стручњака (учитеља плив ања) на 12
деце, за узраст деце старије од 7 година.
Минимум 64 часова школе пливања на годишњем нивоу као и најмање 2 термина недељно који су намењени за надокнаду пропуштених часова у школи
пливања. Спортску организацију (пливачки клуб) који ће прихватати и усавршавати сваког члана школе пливања који има потребна знања и жељу да се
бави пливачким спортом.
РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ ПЛИВАЊА:
ПРВИ СЕМЕСТАР: СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР одржавање часова са учитељима пливања у тренажној групи (минимум 32 часа), крај децембра
тестирање, категоризација и прелазак у ПЛИВАЧКИ КЛУБ. ЈАНУАР - ФЕБРУАР је посебна организација у односу на зимски распуст.
ДРУГИ СЕМЕСТАР : МАРТ - ЈУН одржавање часова са учитељима пливања у тренажној групи (минимум 32 часа), крај јуна тестирање, категоризација
и прелазак у ПЛИВАЧКИ КЛУБ. ЈУЛ - АВГУСТ је посебна организација у односу на летњи распуст.
Изабрани термини за школу пливања: (заокружити приликом потписивања једну од понуђених комбинација)
УТОРАК - ЧЕТВРТАК: 17.00ч; 17.45ч; 18.30ч; 19.15ч; 20.00ч;

СУБОТА - НЕДЕЉА: 09.15ч; 10.00ч; 10.45ч; 11.30ч; 12.15ч;

Član 3.
ПОХАЂАЊЕ ШКОЛЕ ПЛИВАЊА ЈЕ МОГУЋЕ НА ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋА ТРИ НАЧИНА: (заокружити приликом потписивања)
1. ПОЈЕДИНАЧАН ЧАС - 1.000 рсд (плаћање на рецепцији пре уласка на час)
2. 8 ЧАСОВА МЕСЕЧНО - 5.000 рсд (плаћање на рецепцији авансно на првом часу у месецу)
3. ПОРОДИЧАН WELLNESS ПАКЕТ (школа пливања је БЕСПЛАТНА јер је поклон уз пакет) - 50.000рсд за 12 месеци. ROYAL WELLNESS
CENTAR ИЗДАЈЕ УЛАЗНИЦЕ У ПРОТИВВРЕДНОСТИ УПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ЗА ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА КОРИШЋЕЊЕ
ЦЕНТРА У ДНЕВНИМ, ВЕЧЕРЊИМ И ВИКЕНД ТЕРМИНИМА.
Износ породичног пакета се може уплатити на следећи начин: (заокружити приликом потписивања уговора)
1. у целости приликом потписивања уговора
2. у 2 једнаке рате
3. у 4 једнаке рате
Корекција цене породичног пакета због закаснелог уписа прецизирана је на следећи начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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октобру текуће школске године - износ 46.000 рсд
новембру текуће школске године - износ 42.000 рсд
децембру текуће школске године - износ 38.000 рсд
марту текуће школске године - износ 25.000 рсд (плаћа се у 2 једнаке рате)
априлу текуће школске године - износ 21.000 рсд (плаћа се у 2 једнаке рате)
мају текуће школске године - износ 17.000 рсд (плаћа се у целости)
јуну текуће школске године - износ школарине 12.000 рсд (плаћа се у целости)

Члан 4.
ОБАВЕЗНА НАДОКНАДА ПРОПУШТЕНИХ ЧАСОВА у терминима за надокнаду или у терминима које одобри директор школе.
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да уговорени (изабрани) износ плати у року од 3 дана од пријема фактуре (уплатнице). Уколико Кор исник услуга не
измири своје обавезе у предвиђеном року, Давалац услуга је овлашћен да једнострано раскине уговор и престане са пружањем свој их услуга. Захтев за
раскид уговора од стране Корисника услуга, упућује се минимум 15 дана раније.
Члан 6.
Уговорне стране су дужне да се придржавају кућног реда. То подразумева да је одговорност за безбедност деце до предаје учитељима пливања у
простору базена и по преузимању после завршетка часа ИСКЉУЧИВО НА РОДИТЕЉИМА. Стим у вези ОБАВЕЗА родитеља је да дете преда учитељу
пливања и од њега га преузме. Остављање деце на улици, испред врата центра или у кафићу ће се сматрати угрожавањем њихове безб едности и у
таквим ситуацијама управа школе ће упозоравати родитеље да ускладе понашање и не угрожавају безбедност деце.
Корисник услуга се обавезује да најкасније 7 дана по потписивању уговора достави ПОТВРДУ О ВАЖЕЋЕМ СПОРТСКОМ ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ. Давалац
услуга ће периодично организовати прегледе у просторијама "ROYAL WELLNESS CENTRA" тако да деца могу бити прегледана и тада. С вако снимање,
сликање и јавно презентовање видео и аудио материјала са децом из школе пливања није дозвољено без сагласности "ROYAL WELLNES S CENTRA" и
родитеља.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да сва обавештења као и захтев за раскид овог уговора буду достављани у писаној форми, личном доставом или на емаил
адресу. Уговорне стране су се сагласиле и својим потписима на овом уговору потврђују исправност адреса достављања у овој прав ној ствари, на
следећи начин:

Свако достављање „ROYAL FOREVER “д.о.о. пуноважно је на адреси:
1. Ул. Рада Неимара 11, "ROYAL WELLNESS CENTAR"
2. Е-маил : office@royalwellness.rs

Свако достављање

_____________________________________________________ пуноважно је на адреси:
име и презиме корисника услуга

1. Адреса ___________________________________________________________________________________
2. Емаил __________________________________________________________________________________
3. Контакт телефони _________________________________________________________________________

Члан 8.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране уговарају надлежност Суда у Београду.
Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка по један за сваку уговорну страну.

За Даваоца услуга

___________________________
директор

За Корисника услуга

______________________________
родитељ/старатељ
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