
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH PROWADZONYCH W 

DOMU KULTURY SM „NOWY BIEŻANÓW” 

zawarta w Krakowie w dniu ...........................    2018 r. pomiędzy: 

1. Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie, ul. Mała Góra 6, NIP: 

6792659449, REGON:357494617, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem 0000127386, 

reprezentowaną przez : 

Aleksandrę Zacharias - Kierownika Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11 w Krakowie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” – zwaną dalej Organizatorem lub 

Spółdzielnią 

a 

2. …………………………………….................... (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka), zam. 

...................……………………….........., PESEL …………….…………….., kontakt do opiekuna 

………………………………………., adres e-mail ………….........……………………………. 

zwanym dalej Opiekunem prawnym lub Rodzicem 

Biorąc pod uwagę, że Spółdzielnia jest organizatorem zajęć pozaszkolnych dla dzieci  

w zakresie m.in. ……………………………………............……………………………………….., a Opiekun 

prawny (Rodzic) wyraża wolę aby jego podopieczny (podopieczni) brali udział w w/w zajęciach - Strony 

zawarły niniejszą umowę.  

§1 

1. Opiekunowie prawni (Rodzice) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka 

…………………..……………….. w zajęciach ……...…………………......................…, które odbywają 

się …....…. x w tygodniu oraz zobowiązują się pokryć koszt w/w zajęć, jak też realizować inne 

zobowiązania, wynikające z niniejszej umowy. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 odbywać się będą w budynku przy ul. Aleksandry 11  zgodnie 

z Harmonogramem, podanym do wiadomości uczestników, przed rozpoczęciem zajęć (na początku 

miesiąca, kwartału, semestru). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, z uprzedzeniem Uczestników przed zajęciami, w którym to szczególnym wypadku - 

nowy termin zajęć - zostanie wyznaczony z uwzględnieniem możliwości czasowych i organizacyjnych 

Uczestników. 

4. Rodzice zobowiązują się informować Organizatora o zmianach planów zajęć Uczestników, które 

rzutować mogą na Harmonogram zajęć, z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach obowiązuje 14 dniowy termin wypowiedzenia 

ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało 

złożone wypowiedzenie umowy uczestnictwa w zajęciach. 

§ 2 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia infrastruktury lokalowo-technicznej oraz dydaktycznej, 

zgodnej z aktualną ofertą Domu Kultury. 

2. Celami Organizatora, w ramach koordynacji działalności kulturalnej, oświatowej  

i sportowej - jest propagowanie, rozwijanie i podnoszenie umiejętności/ kwalifikacji Uczestników 

w wybranych przez nich formach aktywności. 

 

 

 



 

§ 3 

1. Opiekunowie prawni (Rodzice) zobowiązują się pokrywać koszty uczestnictwa  

w zajęciach, w wysokości wynikającej z aktualnej oferty Organizatora i zgodnie  

z Harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 2. 

2. Koszt zajęć z zakresu ….............................……………………………………… wynosi 

…………………………… miesięcznie/ kwartalnie/ semestralnie/ rocznie. 

3. Opiekunowie prawni (Rodzice) zobowiązują się pokrywać koszty uczestnictwa wg poniższego 

Harmonogramu tj.: 

a.  w przypadku opłaty miesięcznej: do 10 dnia każdego miesiąca z góry, 

b.  w przypadku opłaty semestralnej: zgodnie z wyznaczonymi terminami wpłat: 

• Semestr I trwa do 1 lutego 2019 roku 

I rata wys. ……………..zł płatna przy zapisie 

II rata wys.……………. zł płatna do 16 listopada 2018 roku 
 

• semestr II trwa do 21 czerwca 2019 roku 

I rata wys. ……………..zł płatna do 10 lutego 2019 roku 

II rata wys.……………. zł płatna do 15 kwietnia 2019 roku 

c. w przypadku opłaty innego typu: ………………………………………………… 

na konto Organizatora nr:  75 1240 4432 1111 0010 7763 1115  

tytułem:  imię i nazwisko Uczestnika, nazwa zajęć. 

4. Opiekunowie prawni (Rodzice) zobowiązują się poinformować Organizatora o schorzeniach lub 

niepełnosprawności Uczestnika mogących mieć wpływ na przebieg zajęć. 

5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, spowodowanych z winy Organizatora, w innym 

przypadku niż wskazany w §1 ust. 3, Organizator zaproponuje inny termin zajęć dla wszystkich 

Uczestników grupy. 

6. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, spowodowanych okolicznościami po stronie 

Uczestnika, koszt zajęć nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku zaległości w pokrywaniu kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, za 

okres dłuższy niż 1 miesiąc - Organizator ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Prawo 

odstąpienia realizuje się poprzez złożenie oświadczenia  

o odstąpieniu i niedopuszczenie Uczestnika do dalszych zajęć.  

§ 4 

1. Umowę niniejszą zawiera się na rok szkolny 2018/2019 tj. do czasu zakończenia zajęć w kwartale/ 

semestrze/ roku, przy czym Strony zgodnie potwierdzają, że uczestnictwo dziecka w zajęciach - ma 

miejsce od ........................…… 2018 r.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Opiekunowie prawni (Rodzice) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

w zakresie objętym załącznikiem nr 1, który stanowi nieodłączną część niniejszej umowy 

uczestnictwa. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ORGANIZATOR OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA 

(Spółdzielnia)    (Rodzic) 

 


