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Placówka Zajęć Pozaszkolnych „Szkoły Alfa i Omega” ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź  
biuro@szkolyalfaiomega.pl  |  tel. 732 636 604  |  tel. 605 889 473 
 

 
UMOWA na odpłatne zajęcia organizowane przez „SZKOŁY ALFA I OMEGA”  
 
Umowa zawarta w dniu ………………………………………………………….…..pomiędzy Placówką Zajęć Pozaszkolnych „Szkoły Alfa i 
Omega”, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych: 131884, NIP: 725-224-06-35 zwaną dalej ORGANIZATOREM a  
 
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej ODBIORCĄ.  
nr tel. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………..……………  
(czytelnie – jeśli to możliwe proszę podać dwa numery kontaktowe do rodziców/opiekunów)  

 
ODBIORCA zapisuje ……………………………………..…………………………………………………………………………….…………..…………… .......................... ………………….  
(imię i nazwisko dziecka) (wiek dziecka)  

na półkolonie zimowe/letnie pt.: …………………… Świat robotów………………………………………….. zwane dalej ZAJĘCIAMI.  
Zajęcia odbywają się w:  
 
.....................................................................................................................................................................................................  
(podaj nazwę/adres placówki, w której odbywają się półkolonie/warsztaty) (turnus)  

&1 
1. Udział dziecka w ZAJĘCIACH jest możliwy po:  

 dostarczeniu do ORGANIZATORA podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oryginału umowy oraz 
karty kwalifikacyjnej – do pobrania ze strony: www.szkolyalfaiomega.pl  

 wpłaceniu na konto ORGANIZATORA kwoty ……580 zł……. PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt).  
2. Nr konta dla PLACÓWKI: 87 1140 2004 0000 3902 7742 7668. Nie ma możliwości płatności gotówką.  
3. Po otrzymaniu płatności ORGANIZATOR na prośbę ODBIORCY wystawi fakturę i przekaże ją niezwłocznie.  
 
Dane do rachunku: /imię i nazwisko lub nazwa instytucji/NIP /pełny adres/ CZYTELNIE! WIELKIMI LITERAMI!  

&2 
1. Podpisanie umowy i wpłacenie należności (lub zaliczki w kwocie 200,00 zł) jest równoznaczne z 
zarezerwowaniem przez ORGANIZATORA miejsca na ZAJĘCIACH dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją 
warunków udziału w ZAJĘCIACH.  
2. Po uzgodnieniu z ORGANIZATOREM:  
a. istnieje możliwość zapisania dziecka na półkolonie w każdej chwili bez uprzedniej wpłaty, o ile 
ORGANIZATOR dysponuje wolnymi miejscami;  
b. istnieje możliwość wykupienia pojedynczych dni, w których odbywają się warsztaty/półkolonie bez 
uprzedniej wpłaty, o ile ORGANIZATOR dysponuje wolnymi miejscami.  

&3 
Istnieje możliwość indywidualnego żywienia na życzenie (obiad: dieta bezglutenowa, wegetariańska lub inna) 
w formie dodatkowej opłaty uzgodnionej przez obie strony. 

&4 
1. ODBIORCA może zrezygnować z udziału w zajęciach zgłoszonego dziecka wysyłając do ORGANIZATORA 
stosowną wiadomość na adres: biuro@szkolyalfaiomega.pl nie później niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
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 7 dni 
przed planowanym ich rozpoczęciem, ORGANIZATOR dokonuje zwrotu opłaty w wysokości 50 % kwoty 
podanej w &1.  
 4. Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności na poczet (jako cała opłata lub jej część) innych ZAJĘĆ 
oferowanych przez ORGANIZATORA.  

Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać fakturę!  
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&5 

Zajęcia podczas półkolonii odbywają się w godzinach od 9.00 do 16.00. Kwota 580,00 zł. obejmuje zajęcia 
warsztatowe w ww. czasie oraz trzy posiłki (II śniadanie, obiad, podwieczorek). Istnieje możliwość wydłużenia 
czasu przebywania dziecka w placówce od godz. 7.00 do 18.00 za dodatkową opłatą – 8,00 zł każde 
dodatkowe 30 min. zajęć.  

&6 
1. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż ODBIORCA został poinformowany i dostosuje się 
do wytycznych zawartych w dokumencie PROCEDURA COVID-19 (koronawirus).  
2. ORGANIZATOR informuje, że dokonał zgłoszenia ww. formy wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Łodzi 
i widnieje w rejestrze placówek oświatowych.  
3. ORGANIZATOR oświadcza, że w ramach odpłatności za ww. formę wypoczynku każdy jej uczestnik został 
dodatkowo ubezpieczony z tytułu NNW.  

&7 
1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku 
uczęszczającego na ZAJĘCIA dziecka do celów informacyjno-promocyjnych, czyli informowania rodziców 
o tematyce i przebiegu warsztatów prowadzonych przez „Szkoły Alfa i Omega”, wyłącznie poprzez stronę 
internetową: www.szkolyalfaiomega.pl oraz facebook/twitter/youtube wyłącznie „Szkół Alfa i Omega”. 
Zdjęcia i filmy z warsztatów stanowią pamiątkę dla dzieci i są wykonywane nieodpłatnie.  
2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika prosimy o zaznaczenie poniżej 
tego faktu:  

 nie wyrażam zgody na publikowanie wizerunku mojego dziecka 
&8 

Wszelkie informacje, w tym program półkolonii jest udostępniany za pośrednictwem strony: 
www.szkolyalfaiomega.pl  

&9 
Informujemy, że w celu zapewnienia jak najwyższej jakości zajęć, obiekty w których odbywają się nasze 
zajęcia, mogą być monitorowane wyłącznie przez dyrektora placówki. Monitoring odbywa się w systemie 
online lub na wewnętrznych nośnikach danych, bez zapisu na zewnętrznych nośnikach danych.  

&10 
W razie nieodpowiedniego zachowania dziecka uczestniczącego w zajęciach, edukator może podjąć decyzję 
o stosownym wpisie w dzienniku zajęć i powiadomieniu kierownika półkolonii/dyrektora. 
Rodzice/opiekunowie dziecka są każdorazowo powiadomieni o zaistniałej sytuacji. W sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu dziecka lub innych dzieci, może dojść do skreślenia z listy uczestników 
półkolonii. W takiej sytuacji rodzice są proszeni o odebranie dziecka, a koszty nie są zwracane. 
 
 
 
 
 
 

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

ORGANIZATOR         ODBIORCA 
 
 
Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Zajęć Pozaszkolnych 
„Szkoły Alfa i Omega” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 67 2) kontakt z administratorem danych pod numerem tel. 605 889 473 lub 
adresem e-mail: biuro@szkolyalfaiomega.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami po wykonaniu lub 
rozwiązaniu umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe 
będą przetwarzane także w celu umożliwienia nawiązania w przyszłości kontaktu niezbędnego do zawierania umów 4) odbiorcami 
danych mogą być podmioty powiązane kapitałowo z Placówką „Szkoły Alfa i Omega” 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane 
będą przez okres wykonywania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w odniesieniu do przetwarzania na podstawie 
zgody w celu zawierania przyszłych umów – do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności przez Administratora. 6) posiada 
Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 8) 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji umowy lub 
odmową zawarcia umowy. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych – prosimy o kontakt z administratorem 
anych pod numerem tel. 605 889 473 lub adresem e-mail: biuro@szkolyalfaiomega.pl                  


