
UMOWA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH   

Zawarta w dniu …….……między firmą ZiP Zabawa i Programowanie, reprezentowaną  przez Daniela Antoszak 

zwanym Organizatorem, a Rodzicem/Opiekunem prawnym zwanym Zleceniodawcą :  

 Imię i nazwisko Zleceniodawcy…………………………  ..   ..  ,   

. 
  

.. 
 

.. ,   
 

Adres zamieszkania  . 
  

. 
  

.,   

Telefon .. .. .. ,  adres e-mail  
    

.. 
 

. ,  

 Imi i nazwisko dziecka  zwanego Uczestnikiem  

    

 

         

,   

Data urodzenia dziecka  .. .   

1. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na warsztaty edukacyjne osobę , co do której Zleceniodawca 

sprawuje pieczę prawną. Zleceniodawca zapisuje dziecko na warsztaty, które odbywać się będą :   

                        o godz…………. .    

2. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny ( 90 minut). Zajęcia odbywają się w 

grupach maksymalnie 8-osobowych ( minimum to 6 osób w grupie).  

3. Koszt warsztatów to 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) brutto.   

4. Tytułem pokrycia kosztów warsztatów z robotyki, Zleceniodawca zobowiązuje się wnosić co miesiąc opłaty 

obliczane następująco: koszt warsztatów pomnożony przez ilość zajęć w miesiącu.   

5. Opłaty należy wnosić  do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. Wyjątek stanowi 

pierwsza wpłata, która powinna by uiszczona gotówką lub przelewem w ciągu 5 dni od podpisania umowy.   

Płatności za warsztaty należy dokonać gotówką u prowadzącego zajęcia lub przelewem na rachunek 

bankowy:  NEST BANK 02 1870 1045 2083 1060 3085 0001 
6. Przelewy powinny by opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika zajęć oraz nazwą grupy (dzień, w którym 

odbywają się warsztaty).   

7. Nieobecność na 2 kolejnych zajęciach w miesiącu niezależnie od przyczyny nie stanowi podstawy do 
zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach.   

8. W przypadku nieobecności uczestnika dłuższej niż 2 kolejne warsztaty, zgłoszonej Organizatorowi 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 1 dzień wcześniej, niewykorzystana część opłaty 
może zostać przekazana na poczet opłaty za  kolejny miesiąc.  Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty 
w innej formie.  

9. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, Organizator w miarę możliwości zaproponuje inny 
termin w celu odpracowania zajęć lub jeśli okaże się to niemożliwe proporcjonalnie obniży opłatę w 
następnym miesiącu.  

10. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa  w ramach wolnych miejsc w grupach.   
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11. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub 

uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w 

warsztatach otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W 

szczególności niedozwolone jest:   



a. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków   

b. opuszczanie sali zajęć  bez zgody osoby prowadzącej  

c. wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników zajęć .  

12. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt. 11, 11a, 11b,11c Organizator ma prawo do 

wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

potwierdzonym pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej opłaty.  

13.   Umowa niniejsza  zawarta jest na czas określony, obejmujący rok szkolny 2022/2023 (tj. od  

          września 2022 do czerwca 2023.).   

14. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w dowolnym terminie poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, 

w którym nastąpiła rezygnacja.  

15. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. W takim wypadku Zleceniodawcy lub osobie przez nią wskazanej 

przysługuje prawo do uczestniczenia w warsztatach do końca miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie 

o wypowiedzeniu.  

16. W przypadku zaprzestania przez Organizatora organizacji warsztatów umowa wygasa.  

17. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustaw z dnia 29 Sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.   

18. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie  wizerunku uczestnika na potrzeby promocji ZiP Zabawa 

i Programowanie  w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

20. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wniesione tylko w formie pisemnej, po uprzednim 

uzgodnieniu między Stronami.  

21. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.  

 Organizator            Zleceniodawca  
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