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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta w dniu ………………………. r., w Warszawie

pomiędzy:
POLSKIM ZWIĄZKIEM JEŹDZIECKIM z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 11d, 01
- 496 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000100491, REGON 000866478, NIP 118-00-27-129, reprezentowanym przez
...............................................................................................................................

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

oraz

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

...............................................................................................................................
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a

OŚRODKIEM JEŹDZIECKIM ( opisać zgodnie ze sposobem reprezentacji w KRS )
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...,
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
szkoleniowych w zakresie podstawowego przygotowania i oceny umiejętności
kandydata do rekreacyjnego uprawiania jeździectwa obejmujących :
Umiejętności praktyczne:
prawidłowe podejście do konia
prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
prowadzenie w ręku i wiązanie
siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie
anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym
Umiejętności teoretyczne:
- interpretacja zachowania konia
- podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
- podstawy budowy konia, maści i odmiany
- zasady zachowania na ujeżdżalni
- podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy,
-

zgodnie z Regulaminem nadawania powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno”
stanowiącym integralną część niniejszej umowy
2. Potwierdzeniem pozytywnej oceny umiejętności jest nadanie powszechnej
odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno” zgodnie z regulaminem nadawania odznaki
„Jeżdżę konno”
3. Nadana powszechna odznaka jeździecka „Jeżdżę konno” jest stanem
potwierdzającym kwalifikacje w zakresie podstawowego przygotowania i oceny
umiejętności kandydata do rekreacyjnego uprawiania jeździectwa.
4. Niniejsze szkolenie prowadzone będzie przez licencjonowanego szkoleniowca
PZJ którego wyboru dokona Wykonawca i za którego działania ponosi pełną
odpowiedzialność.
5. Wykonawca dokona sprawdzenia niezbędnych kwalifikacji do wykonywania
przedmiotu umowy przez szkoleniowca.
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§2
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
któregokolwiek z zobowiązań niepieniężnych określonych w Umowie, w tym w
szczególności w przypadku braku sprawdzenia przez Wykonawcę czy licencjonowany
szkoleniowiec PZJ, któremu powierzono prowadzenie szkolenia posiada odpowiednie
kwalifikacje do jego przeprowadzenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące
złotych).

ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY
§3
Wykonawca mocą niniejszej umowy otrzymuje uprawnienia do nadania powszechnej
odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno”. Wraz z odznaką wydawana jest imienna karta
wystawiona i podpisana przez egzaminującego licencjonowanego szkoleniowca PZJ.
§4
Wykonawca przed egzaminem pobiera ze strony internetowej indywidualne protokoły
egzaminacyjne „Jeżdżę konno”, a z Biura PZJ maksymalnie 100 sztuk powszechnej
odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno” i 100 sztuk kart „Jeżdżę konno”.
§5
1.Wykonawca pobiera opłatę egzaminacyjną na rzecz zleceniodawcy w wysokości
30PLN od osób ubiegających się o nadanie powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę
konno”.
2. Ewentualna dodatkowa opłata pobierana od osób ubiegających się o nadanie
powszechnej odznaki jeździeckiej „Jeżdżę konno” powinna wynikać z rzeczywistych
kosztów egzaminu podzielonych przez liczbę zdających
3.Wykonawca rozlicza się ze Zleceniodawcą na podstawie potwierdzenia odbioru
powszechnej odznaki jeździeckiej i kart „Jeżdżę konno” oraz wykazu nadanych
powszechnych odznak jeździeckich poprzez przedstawienie indywidualnych
protokołów egzaminacyjnych.
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4.Należność za odznaki i karty wynikającą z rozliczenia, Wykonawca wpłaca na konto
Zleceniodawcy w Banku Milenium SA nr 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638, lub do
kasy Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od przeprowadzenia egzaminu.
5. Po zakończeniu szkolenia i przeprowadzeniu egzaminu Wykonawca przesyła w ciągu
14 dni od dnia egzaminu do Biura PZJ:
- indywidualne protokoły egzaminacyjne „Jeżdżę konno”
- dowód wpłaty na rzecz PZJ opłaty egzaminacyjnej w wysokości 30 PLN od każdego z
kandydatów zdających egzamin.
6. W przypadku nie wykorzystania pobranych odznak i kart, podlegają one zwrotowi
do Biura PZJ w terminie 14 dni po zakończeniu egzaminów pod rygorem
obowiązku uiszczenia opłaty za ich pobranie.
7. W przypadku utraty, zniszczenia odznak i kart „Jeżdżę konno” po stronie Ośrodka
Jeździeckiego powstaje obowiązek rozliczenia się z PZJ za ich pobranie zgodnie z
cennikiem za ich wydanie w ilości utraconych lub zniszczonych kart i odznak.
§6
Zleceniodawca ma prawo do oceny i kontroli świadczonych usług objętych niniejszą
umową na każdym etapie jej realizacji.
§7
Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
wykonawca nienależycie świadczy usługi objęte niniejszą umową, w szczególności nie
przestrzega postanowień umowy lub nie stosuje się do uwag Zleceniodawcy.
§8
Strony mają prawo do rozwiązywania niniejszej umowy bez podania przyczyny w
formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sprawy wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 11
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron umowy.

Zleceniodawca

Wykonawca
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