
Umowa uczestnictwa w zajęciach 

KidsMindfulness 

Zawarta we Wrocławiu w dniu ….......................

pomiędzy Fundacją Hinc Sapientia z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29, KRS: 

0000678872, NIP: 954 277 82 49, reprezetowaną przez prezesa zarządu Dorotę Mrówkę - Gibas

zwaną dalej „Fundacją” 

a

Rodzicem, opiekunem prawnym (imię i nazwisko):..................................................................

legitymującym się dowodem osobistym (seria i nr):.................................................................

zamieszkałym (adres miejsca zamieszkania):........................................................................

telefon Rodzica, opiekuna prawnego:...............................................................................................

zwanym/ą w dalej „Rodzicem”, zgłaszającym uczestnika zajęć  (imię, nazwisko i wiek dziecka): 

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

zwanego „Podopiecznym” 

§ 1

Przedmiotem umowy jest przystąpienie Dziecka do zajęć KidsMindfulness organizowanych przez

Fundację na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

1. Rodzic oświadcza, że Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach KidsMindfulness 

1 x w tygodniu, w godzinach od 17.00 do 18.00, które odbywać się będą 

w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej

 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 101.

2. Rodzic zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia.

3. Rodzic zobowiązuje się zapewnić dziecku wygodny strój,  obuwie zmienne lub skarpetki 

antypoślizgowe oraz własną wodę.

§ 3

1. Opłata miesięczna za udział Dziecka w zajęciach wynosi 150 zł brutto.



2. W przypadku uczęszczania na zajęcia rodzeństwa opłata za udział Dziecka w zajęciach

wynosi 140 złotych brutto za każde dziecko.

3.  Opłata jest pomniejszana w przypadku, kiedy:

a. w danym miesiącu wypadają ferie zimowe - o 50 %

b. zajęcia nie odbędą się i nie będzie możliwe ich odrobienie z winy Fundacji

c. na zajęcia uczęszcza rodzeństwo – wtedy kwota za dwie osoby jest

pomniejszona od całości o 20 zł

d.  dziecko jest nieobecne przez cały miesiąc, za który została wniesiona opłata lub

przez następujące po sobie 3 tygodnie w danym miesiącu  – opłata w tym

miesiącu wynosi 50% kwoty, nie dotyczy to nieobecności, które są rozciągnięte

na dwa miesiące.

4. Opłata za jednorazowe wejście wynosi 35 zł i jest  zaliczana do  całości miesięcznej

opłaty, jeżeli Rodzic zdecyduje się na udział dziecka w zajęciach i zawarcie umowy.

5. Płatności należ dokonywać z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.

Fundacja wystawia faktury za udział dziecka w zajęciach, na żądanie Rodzica.

6. Płatności należy dokonywać przelewem na konto Fundacji nr 54 1140 2004 0000 3402

7687 5122 z podaniem nazwiska dziecka i dopiskiem KidsMindfulness

7. Brak udziału dziecka w pojedynczych zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.

8. Fundacja może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Rodzic

pomimo wezwania, zalega z uiszczeniem opłaty dłużej, niż jeden miesiąc.

§ 4

1. Dla celów weryfikacji postępów oraz poprawy jakości nauczania zajęcia z udziałem dzieci

mogą być filmowane lub fotografowane. Wykonane materiały nie będą wykorzystane

poza Fundacją. 

2. Rodzic, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), wyraża zgodę na

rejestrowanie wizerunku  dziecka podczas zajęć oraz wykorzystanie tego wizerunku w

materiałach filmowych i fotograficznych, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej),

zamieszczanych na s tron ie internetowej Fundacj i oraz  mater ia łach

reklamowo – promocyjnych Fundacji.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,

obróbkę, powielanie i publikację w.w. materiałów zawierających wizerunek dziecka.



Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani

terytorialnie. Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do

„przeniesienia" tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję*

3. Rodzic oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w

zajęciach KidsMindfulness.

4. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka przez Fundację

 w celach realizacji przedmiotowej umowy.

5.  Fundacja jest Administratorem danych osobowych i informuje, że dane osobowe są

przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z realizacją

przedmiotowej umowy. Podpisanie niniejszej Umowy jest równoznaczne  akceptacją

przysługującego  Rodzicowi prawa do wglądu w  dane osobowe , do ich poprawiania, jak i

do zastrzeżenia odnośnie ich wykorzystywania oraz usunięcia danych osobowych.

§ 5

1. Zajęcia są prowadzone w roku szkolnym …………………od ………………. do czerwca

(zakończenie wraz z wyznaczonym przez szkołę terminem).

2. Rezygnację z udziału dziecka w zajęciach należy zgłaszać w formie pisemnej 

3. Rozwiązanie umowy przysługuje każdej ze Stron, z miesięcznym okresem

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron jedynie w

formie pisemnej, pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy Strony będą rozstrzygać

w formie polubownego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Powoda.

Podpis Rodzica, Opiekuna prawnego Podpis Pełnomocnika Fundacji

----------------------------------------------- ----------------------------------------

*jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na zapis ust. 2 proszę o jego skreślenie


