Umowa o współpracy
Zawarta dnia ……………… w Gdyni pomiędzy:
Fundacją Pro Bono Societas realizującą projekt Akademia Kalamo z siedzibą w Gdyni przy ulicy Senatorskiej 17,
o numerze NIP: 5862340563
zwaną dalej „Akademią Kalamo” , w imieniu której działa Katarzyna Lamża-Ogrodnik.
a
……………………………………….zamieszkałym/ą w:…………………………………………………………………;
posiadającym/ą numer PESEL:……………………………………………, zwanym/ą dalej „Klientem”
Dane dziecka:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko………………………………………………………
Data urodzenia……………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………
Nr telefonu Rodzica/Opiekuna………………………………
Adres e-mail Rodzica/Opiekuna………………………………

łącznie zwane dalej „Stronami”

§1
Przedmiot Umowy
1. Klient zleca, Akademia Kalamo zobowiązuje się do przeprowadzenia autorskiego kursu „Trening
Umiejętności Społecznych” adresowanego do dzieci w wieku od 4 do 12 lat (zwanego dalej „Kursem”).
2. Kurs obejmuje zajęcia grupowe prowadzone w maksymalnie 8 osobowej grupie.
3. Program Kursu obejmuje 60 min zajęć tygodniowo dla każdej grupy przeprowadzanych cotygodniowo
w terminie do 30.06.2022r.
4. Przy realizowaniu Umowy Fundacja skorzysta z materiałów dydaktycznych podmiotu wskazanego w
ust. 5 poniżej.
5. Akademia Kalamo oświadcza, że jest uprawniony do przeprowadzenia autorskiego kursu „Trening
Umiejętności Społecznych” przygotowanego przez licencjonowaną trenerkę.

§2
Przebieg Kursu
1. Kurs będzie prowadzony z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Akademii Kalamo.
2. W przypadku choroby trenera prowadzącego lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego
przeprowadzenie danego spotkania w ramach Kursu, Akademia Kalamo zapewni zastępstwo innego
trenera lub ustali wraz z Klientem inny termin spotkania.
3. Klient na życzenie otrzyma raport końcowo-oceniający, który uwzględni charakterystykę uczestnika
danego Kursu oraz poczynione postępy.
4. Klient jest uprawniony do kontaktu z metodykiem Akademii lub prowadzącym zajęcia w celu uzyskania
informacji na temat autorskich Kursów, porad metodycznych i dydaktycznych, rozwiązania sytuacji
spornych.
5. Klient ma gwarantowany kontakt - telefoniczny, mailowy lub osobisty - z Akademią Kalamo w
godzinach pracy biura, tj. od 9.00 do 19.00 numer telefonu: 519 857 048, adres e-mail:
biuro@kalamo.pl
§3
Obecność
1. Uczestnik Kursu zobowiązany będzie do punktualności i obecności na spotkaniach w zaplanowanym
harmonogramem czasie, przyprowadzania dziecka nie wcześniej niż na 20 min przed zajęciami i
punktualnego odbierania dziecka po zajęciach. W przypadku nieobecności uczestnika Kursu
wskazanego przez Klienta na spotkaniu Akademia Kalamo zachowuje prawo do należnego jej
wynagrodzenia.
2. W przypadku nie pojawienia się uczestników danej grupy na zajęciach po upływie 30 minut od terminu
ustalonego w harmonogramie, spotkanie uznane zostaje za zrealizowane, a prowadzący szkolenie nie
ma obowiązku pozostawać dalej w miejscu spotkania.
3. Klient ma prawo zrezygnować z kursu, poinformowawszy o tym fakcie na piśmie. Wypowiedzenie
wymaga złożenia z 30 dniowym wyprzedzeniem.
4. Strony mogą najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania uzgodnić zmianę tego terminu.
5. W przypadku odwołania przez Klienta terminu spotkania po terminie określonym w ust. 4, Akademia
Kalamo zachowuje prawo do należnego jej wynagrodzenia.
§4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu przygotowania i przeprowadzenia Kursu Akademii Kalamo przysługuje wynagrodzenie w
wysokości 280 zł miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca. Kwota ta jest stała, bez względu na ilość
zajęć w miesiącu.
2. Wniesienie opłaty na zasadach opisanych w § 4 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.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Fundacji Pro Bono Societas o
numerze: 76 1140 2004 0000 3602 7841 5182

§5
Prawa autorskie
Klient zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie przekazane mu lub uczestnikowi Kursu materiały otrzymane w
związku z prowadzeniem Kursu wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W szczególności Klient
zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować i nie rozpowszechniać tych materiałów bez zgody podmiotu
wskazanego w § 1 ust.7.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa jest zawarta na okres wskazany w § 1 ust. 5 Umowy. Akademia Kalamo jest
uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy na piśmie pod rygorem nieważności ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku braku terminowej zapłaty przez Klienta co najmniej dwóch rat
wynagrodzenia, pomimo wcześniejszego wezwania go do zapłaty.
2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz towarzyszącymi jej późniejszymi
Aneksami lub Załącznikami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą przybierać formę pisemną pod rygorem nieważności.
4. 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
___________________________________________________________________

