Nr umowy ………………………………………………..………………….

UMOWA
na odpłatne zajęcia organizowane przez
SZKOŁY „ALFA I OMEGA”
Umowa zawarta w dniu ………………………………………………………….…..pomiędzy Pracownią APeKIJO,
NIP 728-147-41-46 zwaną dalej ORGANIZATOREM a
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

o numerze PESEL

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………..

o serii i numerze dowodu osobistego …………………………………………………………………………..……………………..
zwanym dalej ODBIORCĄ.
nr tel. …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………
adres e-mail: …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

&1
ODBIORCA zapisuje ……………………………………………………………………………………………………………..…………..……………
(imię i nazwisko dziecka)
…………………… ……………………… …………………………………….………………………………………………………………..…………..……………
(wiek)
(klasa)
(nazwa i nr szkoły)

na warsztaty logiczno-matematycznego myślenia z wykorzystaniem klocków LEGO - zwane dalej
ZAJĘCIAMI.
&2
1. Udział dziecka w ZAJĘCIACH jest możliwy po:
 dostarczeniu do ORGANIZATORA podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka umowy,
 wpłaceniu na konto ORGANIZATORA ustalonej kwoty …………………………………………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
za okres trwania zajęć od …………………………………………………………….. do …………………………………………………………..
2. Nr konta ORGANIZATORA: mBank 32 1140 2017 0000 4402 1306 2966
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3. Po otrzymaniu płatności ORGANIZATOR wystawi rachunek i przekaże go ODBIORCY
w dniu pierwszych zajęć.
&3
1. Podpisanie umowy lub wpłacenie należności jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez
ORGANIZATORA miejsca na ZAJĘCIACH dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją warunków udziału
w ZAJĘCIACH.
2. Nieuiszczenie opłaty za ZAJĘCIA lub nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w nich.
&4
1. ODBIORCA może zrezygnować z udziału w zajęciach zgłoszonego dziecka
wysyłając do ORGANIZATORA stosowną wiadomość na adres: biuro@szkolyalfaiomega.pl
2. Jeśli rezygnacja nastąpi podczas cyklu zajęć, ORGANIZATOR nie jest zobowiązany
do zwrotu płatności za ZAJĘCIA, na których uczestnik nie jest obecny.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w ZAJĘCIACH już opłaconych, w okresie
krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym ich rozpoczęciem, ORGANIZATOR
dokonuje zwrotu opłaty w wysokości 50 % kwoty podanej w &2.
4. Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności na poczet (jako cała opłata lub jej część)
innych ZAJĘĆ oferowanych przez ORGANIZATORA. ZAJĘCIA te muszą jednak
rozpocząć się w przeciągu 6 miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.
5. ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotów należności za udział w ZAJĘCIACH, w przypadku,
gdy uczestnik nie jest na nich obecny.
6. W przypadku, gdy uczestnik nie jest obecny na planowanych zajęciach, istnieje możliwość udziału
w zajęciach innej grupy pod warunkiem uzgodnienia ich terminu i miejsca z ORGANIZATOREM.
&5
Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż ODBIORCA został poinformowany,
że prawa autorskie do programów, gier, zabaw oraz lekcji edukacyjnych są własnością
intelektualną Szkół „ALFA i OMEGA”.
&6
1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
wizerunku uczęszczającego na ZAJĘCIA dziecka do celów promocyjnych – promowanie
ZAJĘĆ prowadzonych przez SZKOŁY „ALFA i OMEGA”, wyłącznie poprzez strony internetowe:
www.szkolyalfaiomega.pl oraz serwisy społecznościowe: Facebook, Tweeter i YouTube, strony
partnerów oraz w materiałach promocyjnych typu: ulotki, plakaty, materiały edukacyjne
w formie drukowanej oraz elektronicznej.
2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika prosimy
o przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: biuro@szkolyalfaiomega.pl
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