UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO Akademii Maluchy na Start
zawarta w Gdyni w dniu ………………….pomiędzy:

Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
……………………………..……………………
Adres zamieszkania
…………………………..……………………….
Seria i numer dowodu osobistego
……………………………………………………
zwanym dalej Rodzicem
a Akademią Kalamo (Fundacją Pro Bono Societas) reprezentowaną przez prezesa Katarzynę Lamża-Ogrodnik z
siedzibą w Gdyni, przy ul. Senatorskiej 17, zwaną dalej Organizatorem.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i prowadzenia
zajęć adaptacyjnych Maluchy na Start w grupie dzieci w wieku od 1,5 do 3,5 lat.
Dane dziecka:
a. Imiona:
…………………………
b. Nazwisko:
…………………..
c. Data urodzenia:
………………………………..
e. Adres zamieszkania:
……………………………………
f.. Numer telefonu rodzica:
…………………………………
g.. Adres e-mail rodzica:
…………………………
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§2
1. Zajęcia odbywają się w systemie 1 x w tygodniu 90 min. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
dni i godzin organizowania zajęć.
2. Istnieje możliwość uczestnictwa dziecka wraz z rodzicem/opiekunem w jednych zajęciach próbnych
przed podjęciem decyzji o zapisie dziecka na zajęcia.
3. Zajęcia prowadzone są w grupach do max. 6 uczestników.
4. Rodzic uczestniczy w zajęciach z dzieckiem do momentu, kiedy dziecko będzie gotowe zostać na
zajęciach samo.
5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów.
6. W trakcie trwania zajęć nie przewiduje się przerw na jedzenie.
7. Istnieje obowiązek zmiany obuwia na czas trwania zajęć, prosimy też o przynoszenie ubrań na zmianę.
8. Organizator zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
9. Rodzic zobowiązuje się do nieprzyprowadzania dziecka w razie widocznych objawów choroby lub
przeziębienia.

§3.
1. Koszt jednorazowego udziału w zajęciach to 80 zł. Koszt miesięcznego abonamentu (4 spotkania) to
280 zł płatne przelewem na konto organizatora do 5 dnia miesiąca. W razie niedokonania płatności w
określonym umową terminie, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka na zajęcia.
Dzieci z wykupionym karnetem mają pierwszeństwo do wzięcia udziału w zajęciach.
2. Rodzic jest zobowiązany do poinformowaniu Organizatora o nieobecności dziecka na zajęciach
najpóźniej do godz. 16.00 dnia poprzedzającego zajęcia.
3. W przypadku wiadomej wcześniej frekwencji poniżej 3 uczestników organizator może przełożyć zajęcia
na inny termin.
4. Wniesienie opłaty na zasadach opisanych w § 3 ust. 1 umowy nie będzie podlegało zwrotowi w
przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w szczególności w
przypadku: zamknięcia Akademii ze względów pandemicznych oraz wystąpienia choroby dziecka –
Uczestnika, uniemożliwiającej jego udział w zajęciach, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
5. Wnoszenie opłat jest realizowane na konto:
nr rachunku w MBanku: 76 1140 2004 0000 3602 7841 5182 (Fundacja Pro Bono Societas)

§4
Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Akademii Maluchy
na Start.
§5
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
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§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i płatności oraz zasadami i w pełni je
akceptuję.
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
____________________________________________________________________
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie
___________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów wideo zawierających wizerunek mojego dziecka na
stronie internetowej oraz Facebooku Akademii w celach informacyjnych i promocyjnych.
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
___________________________________________________________________

Klauzula informacyjna RODO
Rodzic dziecka/ opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnej z wymogami
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 oraz polityką bezpieczeństwa danych.
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
___________________________________________________________________
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