
UMOWA 

o kształcenie uczestnika z zakresu Robotyki i Programowania 

oraz warsztatów w tym zakresie 

 

Zawarta w pomiędzy Dariuszem Ziomek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

FHU ZIOMAS, z siedzibą główną w Skarżysku- Kamiennej, przy ul. Bukowej 4, NIP: 6631459863, 

zwanym dalej Organizatorem, a - Rodzicem/Opiekunem prawnym uczestnika zwanym dalej 

Zleceniodawcą, o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zleceniodawca zleca przyjęcie, a Organizator przyjmuje na prowadzone, w ramach swojej 

działalności gospodarczej, Warsztaty Robotyki i Programowania uczestnika warsztatów: 
 

klasa………………..szkoła…………………………………....nr…………. 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika… ) 

 

co do którego Zleceniodawca sprawuje pieczę prawną. W przypadku zawarcia umowy przez Internet 

powyższe dane zostaną pobrane z formularza zapisu. 

 
2. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w SP do której uczęszcza uczestnik warsztatów w 

terminie zaproponowanym przez Organizatora i każdorazowo trwają w Module 

Wiosna w blokach tematycznych: Młody Odkrywca- 60 - 70 minut, Młody 

Konstruktor- 60 - 70 minut. Kodowanie w Swift - 45 min 

3. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15-osobowych, zaś minimum wynosi 6 

uczestników w grupie. 

4. Zleceniodawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia 

12 Warsztatów, w czasie II semestru roku szkolnego 2021/2022 (Moduł Wiosna w okresie stycznia 

do czerwca 2022 r.) 

5. Zleceniodawca, który wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy wideo) 

podczas Warsztatów Robotyki i Programowania oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Warsztatów Robotyki i 

Programowania oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły 

powinien złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie woli. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2. 

1. Z tytułu uczestnictwa dziecka w Warsztatach wynagrodzenie umowne Organizatora wynosi: Młody 

Odkrywca 600zł , Młody Konstruktor 600 zł, Kodowanie w Swift 700zł. W przypadku wyboru więcej 

niż jednego modułu wynagrodzenie organizatora stanowi suma wynagrodzeń za każdy moduł. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 

dnia 15/01/2022 r.  



Strony dopuszczają możliwość zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w Module Jesień 

lub Wiosna: 

 Młody Odkrywca, w dwóch równych ratach po 300 zł, płatnych do dnia 15/01/2022 r. oraz 

do dnia 15/02/2022.  

 Młody Konstruktor w dwóch równych ratach po 300 zł, płatnych do dnia 15/01/2022 r. oraz 

do dnia 15/02/2022.  

 Kodowanie w Swift w dwóch równych ratach po 350zł płatnych do dnia 15/01/2022 r. 

oraz do dnia 15/02/2022 r.  

W przypadku wyboru więcej niż jednego modułu raty stanowią połowę sumy za wybrane 

moduły i są płatne w powyższych terminach. 

 
 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić przedmiotowe wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy Organizatora nr konta: 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420, a w tytule przelewu 

obowiązkowo należy wpisać nr szkoły imię i nazwisko oraz klasę uczestnika zajęć. 

 
4. Na wcześniejsze żądanie Zleceniodawcy, organizator wystawi fakturę VAT. 

 
§ 3. 

 
1. Nieobecność na zajęciach, niezależnie od jej przyczyny, nie stanowi podstawy do zwrotu 

kosztów uczestnictwa w warsztatach. 

2. W przypadku kwarantanny szkolnej organizator dopuszcza możliwość odrobienia warsztatów w 

ustalonym z wyprzedzeniem terminie.   

3. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub szkołę udostępniającą salę, Organizator, ustali 

z zamawiającym inne nowe terminy, w celu zrealizowania harmonogramu zajęć, a jeżeli okaże się to 

niemożliwe, zwróci część wynagrodzenia -- proporcjonalną do ilości zajęć, które się nie odbyły. 

4. W przypadku siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora które spowodują 

przerwanie zajęć prowadzonych w szkole, Organizator w ciągu 14 dni zaproponuje terminy 

kontynuacji zajęć w formie online 

5. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu do zajęć online zapewnia rodzic/opiekun. 

§ 4. 

1. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób 

niestosowne, uciążliwe lub zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób uczestniczących w 

Warsztatach otrzyma ostrzeżenie, a Zleceniodawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. 

2. W szczególności niedozwolone jest: 

a) opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej, 

b) wyrażanie się w sposób obrażający wobec innych uczestników zajęć 

3. W przypadku powtarzania się zachowań określonych w ustępach poprzedzających Organizator ma 

prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, potwierdzonym pisemnym oświadczeniem. W takim przypadku Organizator nie 

jest zobowiązany do zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia. 



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

Czytelny podpis imię nazwisko rodzica/opiekuna 

  _   _   _    _   _   

 

§ 5 
1.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, obejmujący II semestr roku szkolnego 

2021/2022 (tj. od 15/01/2022 r. do 31/06/2022 r.). 

2.  Do zawarcia umowy dochodzi: 

a) Z chwilą podpisania umowy w przypadku zawierania umowy na piśmie. 

b) Z chwilą akceptacji formularza w przypadku zawarcia umowy przez Internet.  

 § 6. 
 

Rodzicom/opiekunom dziecka przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie, 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do 

pełnego wynagrodzenia przewidzianego  w umowie (tj. w § 2 ust. 1). 

 

§ 7. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 
 

Organizator: Zleceniodawca: 
 
 
 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

 
(W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka proszę nie wypełniać poniższego 
oświadczenia) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
 

…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)* 

 
 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, filmy 

wideo) podczas Warsztatów Robotyki i Programowania oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Warsztatów Robotyki i 

Programowania oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły. 

……………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona i nazwisko dziecka, klasa) 

 
Podstawa prawna: 

c) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 

d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze 
zm.) 



 
 

........................................................................................................................

..... 
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)* 

 
 

*Jeżeli dziecko ma jednego rodzica lub opiekuna prawnego podpis składa jedna z osoba. 

 

 

 

 

 

 

 



Strony dopuszczają możliwość zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w Module Jesień 

lub Wiosna: 

 Młody Odkrywca, w dwóch równych ratach po 300 zł, płatnych do dnia 15/01/2022 r. 

oraz do dnia 15/02/2022.  

 Młody Konstruktor w dwóch równych ratach po 300 zł, płatnych do dnia 15/01/2022 r. oraz 

do dnia 15/02/2022.  

 Kodowanie w Swift w dwóch równych ratach po 350zł płatnych do dnia 15/01/2022 r. oraz 

do dnia 15/02/2022 r.  

W przypadku wyboru więcej niż jednego modułu raty stanowią połowę sumy za wybrane 

moduły i są płatne w powyższych terminach. 

 
 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić przedmiotowe wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy Organizatora nr konta: 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420, a w tytule przelewu 

obowiązkowo należy wpisać nr szkoły imię i nazwisko oraz klasę uczestnika zajęć. 

 

6. Na wcześniejsze żądanie Zleceniodawcy, organizator wystawi fakturę VAT. 

 
§ 3. 

 

6. Nieobecność na zajęciach, niezależnie od jej przyczyny, nie stanowi podstawy do zwrotu 

kosztów uczestnictwa w warsztatach. 

7. W przypadku kwarantanny szkolnej organizator dopuszcza możliwość odrobienia warsztatów w 

ustalonym z wyprzedzeniem terminie.   

8. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub szkołę udostępniającą salę, Organizator, 

ustali z zamawiającym inne nowe terminy, w celu zrealizowania harmonogramu zajęć, a jeżeli 

okaże się to niemożliwe, zwróci część wynagrodzenia -- proporcjonalną do ilości zajęć, które się 

nie odbyły. 

9. W przypadku siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora które spowodują 

przerwanie zajęć prowadzonych w szkole, Organizator w ciągu 14 dni zaproponuje terminy 

kontynuacji zajęć w formie online 

10. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu do zajęć online zapewnia rodzic/opiekun. 

§ 4. 

4. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób 

niestosowne, uciążliwe lub zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób uczestniczących w 

Warsztatach otrzyma ostrzeżenie, a Zleceniodawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. 

5. W szczególności niedozwolone jest: 

a) opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej, 

b) wyrażanie się w sposób obrażający wobec innych uczestników zajęć 

6. W przypadku powtarzania się zachowań określonych w ustępach poprzedzających Organizator 

ma prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, potwierdzonym pisemnym oświadczeniem. W takim przypadku Organizator 

nie jest zobowiązany do zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia. 



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

Czytelny podpis imię nazwisko rodzica/opiekuna 

  _   _   _    _   _   

 

§ 5 

3.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, obejmujący II semestr roku szkolnego 

2021/2022 (tj. od 15/01/2022 r. do 31/06/2022 r.). 

4.  Do zawarcia umowy dochodzi: 

a) Z chwilą podpisania umowy w przypadku zawierania umowy na piśmie. 

b) Z chwilą akceptacji formularza w przypadku zawarcia umowy przez Internet.  

 § 6. 
 

Rodzicom/opiekunom dziecka przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w 

każdym czasie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Organizatorowi 

przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia przewidzianego  w umowie (tj. w § 2 ust. 1). 

 

§ 7. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

Organizator: Zleceniodawca: 
 

 
 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

 
(W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka proszę nie wypełniać 
poniższego oświadczenia) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
 

…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)* 

 
 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, filmy 

wideo) podczas Warsztatów Robotyki i Programowania oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Warsztatów Robotyki i 

Programowania oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły. 



……………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona i nazwisko dziecka, klasa) 

 
Podstawa prawna: 

c) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 

d) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze 
zm.) 

 
 

........................................................................................................................

..... 
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)* 

 
 

*Jeżeli dziecko ma jednego rodzica lub opiekuna prawnego podpis składa jedna z osoba. 


