KLUB ODKRYWCY sp. z o. o.
ul. Franki 52 51-348 Wrocław
NIP: 8952111478 REGON: 366105528

klub@odkrywcy.net 609-872-641
www.odkrywcy.net

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
- GRUPA OPERACYJNA "ZEW"
rok szkolny 2021/2022
Zawarta w dniu ………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:
ORGANIZATOREM - KLUB ODKRYWCY Sp. z o. o., ul. Franki 52 51-348 Wrocław,
NIP: 895-177-34-67, nr konta: 30 1090 2398 0000 0001 3378 7650
nr KRS: 0000653392, reprezentowany przez Olgę Dudkiewicz
a
OPIEKUNEM - ……………………………………………………………………………/imię i nazwisko/,
……………………………………………………………………………………/adres/

§1.
Wyrażam zgodę i deklaruję udział dziecka w zajęciach edukacyjnych "Grupa Operacyjna ZEW"
oraz oświadczam, że jestem jego prawnym opiekunem.
imię i nazwisko
dziecka
szkoła, klasa
problemy dziecka (zdrowotne,
trudności wychowawcze)
telefon kontaktowy
e-mail

§2.
1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.
"Grupa Operacyjna ZEW" to autorski projekt zajęć, przygotowany dla chłopców z klas 4-8 szkoły
podstawowej, których celem jest rozwijanie zainteresowań oraz szkolenie survivalowe.
2. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (90 minut) we wszystkie dni pracy dydaktycznej szkoły,
na terenach: Psie Pole, Zgorzelisko-Widawa, Las Kiełczowski, Las Zakrzowski.
3. W programie GO ZEW znajdą się również dodatkowe wyjścia/wycieczki dla chętnych - dodatkowo
płatne. Organizowane są również zimowiska podczas ferii zimowych i obozy letnie.
4. Zajęcia organizuje Łukasz Dudkiewicz - wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży, instruktor
ZHP.

§3.
1. Opiekun zobowiązuje się wnosić comiesięczną, stałą opłatę za zajęcia w kwocie 90 zł - płatne
przelewem do 10. dnia każdego miesiąca (wrzesień 2021 - czerwiec 2022).
2. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za nieobecność dziecka na zajęciach. W przypadku
odwołania zajęć przez prowadzącego, zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie.
3. W sytuacji niemożności przeprowadzenia zajęć stacjonarnych, z przyczyn niezależnych od
organizatora, zajęcia zostaną zrealizowane w innej formie.

§4.
Umowa może w każdej chwili zostać rozwiązana przez każdą ze stron, na podstawie wysłania
wiadomości e-mail.

§5.
INFORMACJA
Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Klub
ODKRYWCY Sp. z o.o., ul. Franki 52, 51-348 Wrocław. Administrator zbiera i przetwarza dane
osobowe dziecka i jego rodziców/ prawnych opiekunów na potrzeby prowadzonych zajęć. Dane te nie
będą udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo wglądu do
zbieranych danych oraz ich uzupełniania i uaktualniania.

§6.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tej umowie na potrzeby
uczestnictwa w zajęciach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz wykorzystanie,
publikację tego wizerunku w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i reklamowych - na dysku
google, stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz w formie plakatów, ulotek
itp. Rozumiem, że bezprawne rozpowszechnianie wizerunku innych uczestników jest karalne.
Wyrażam zgodę na charakter prowadzonych zajęć, podczas których moje dziecko będzie korzystało ze
sprzętu survivalowego (w tym noże, siekiery, młotki, piły), samodzielnie rozpalało ogień i wykonywało
zadania także w grupach koleżeńskich (bez bezpośredniego nadzoru opiekuna).
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania danych osobowych moich oraz mojego dziecka
oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie tychże danych.

§7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory związane z realizacją umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd we Wrocławiu.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_____________________________________________
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

