
 

FUNDACJA  WSPIERANIA  KULTURY  RUCHU         
 

 

  OCELOT 
 
   

1 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKROBATYCZNO-ARTYSTYCZNYCH 

Zawarta w dniu …………………………….w mieście: ……………………………., pomiędzy: 

Fundacją Wspierania Kultury Ruchu OCELOT z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 219, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, KRS 0000131409, o numerze NIP 6941570299 oraz REGON 390914278, 

reprezentowana przez: 

Bogdan Zając – Prezes Zarządu Fundacji 

Beata Zając – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

zwaną dalej FUNDACJĄ, a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)): 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

……………………………………………………… 

Adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego 

 ………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna prawnego 

 ……………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika / dziecka 

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

zwanymi łącznie w treści umowy STRONAMI 

§1 Zasady ogólne 

1. Fundacja zobowiązuje się do odpłatnego organizowania i prowadzenia zajęć akrobatyczno-artystycznych. 

2. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym 2020/2021 od września do czerwca zgodnie z harmonogramem zajęć, 

z wyłączeniem dni świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Zajęcia akrobatyczno-artystyczne będą odbywały się na specjalistycznej sali sportowej w jednym z oddziałów 

Fundacji w Bolesławcu, Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz we Wrocławiu. 

§2 Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do 30.06.2021r.. 

2. Podopiecznemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w formie PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. 

§3 Płatność za zajęcia 

1. Opłata za zajęcia wynosi: 

a) 2 razy w tygodniu: 160,00 zł brutto miesięcznie, 

b) 1 raz w tygodniu: 100,00 zł brutto miesięcznie (z wyłączeniem zajęć we Wrocławiu), 

c) grupa reprezentacyjna IPS: 200,00 zł brutto miesięcznie.
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2. Podpisując niniejszą umowę rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się uiszczać opłaty za zajęcia przez cały 

okres trwania umowy. Obowiązek ten ustaje tylko po dostarczeniu pisma/maila z rezygnacją. W momencie 

podpisania umowy uiszczają opłatę za pierwszy okres rozliczeniowy. Następne płatności należy dokonać z góry 

pierwszego dnia danego miesiąca. 

3. Płatność za zajęcia powinna być dokonana za pomocą: 

a) Przelewu bankowego (bank/poczta): 

Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT ul. Jaworzyńska 219 Legnica 59-220 

Santander Bank Polska/Złotoryja nr rachunku: PL23 1090 2095 0000 0005 4802 7699 

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, grupa, miasto (np.: Jan Kowalski, Legnica/Lubin) 

4. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za zajęcia przekraczających 7 dni. Fundacja po uprzednim 

zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, 

osobiście lub pisemnie rodziców/opiekunów prawnych Podopiecznego o zaległościach i wyznaczeniu 7 

dniowego terminu zapłaty zaległości, może w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§4 Obecności 

1. W przypadku nieobecności jest możliwość odrobienia zajęć. Trener Fundacji ustala termin i datę odrobienia 

zajęć. Opłata za miesięczny okres rozliczeniowy pozostaje bez zmian i należy jej dokonać zgodnie z §3 

Płatność za zajęcia. 

2. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Fundacji, zobowiązuje się ona do 

przeprowadzenia tych zajęć w innym terminie. 

3. W przypadku nieobecności Podopiecznego na zajęciach opłata nie ulega zmianie. 

§5 Oświadczenie i obowiązki Podopiecznego 

1. Na zajęciach akrobatyczno-artystycznych Podopieczny zobowiązany jest do zorganizowania we własnym 

zakresie i na swój koszt wygodnego kostiumu sportowego (dziewczęta: body, getry, baletki; chłopcy: koszulka 

bawełniana, spodenki sportowe, baletki) oraz rekwizytów gimnastycznych niezbędnych do uczestnictwa w 

zajęciach. 

2. Podopieczny zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Fundacji w 

sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Podopieczny ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub 

zniszczenie w/w. 

3. Podopieczny zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie 

przyjętych norm zachowania zarówno w szatni jak i na zajęciach. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszt kostiumów oraz rekwizytów scenicznych na pokazy artystyczne i 

zawody sportowe dziecka. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Fundację. 

6. Podopieczny Fundacji zobowiązany jest do zgłoszenia zmian stanu faktycznego będącego podstawą niniejszej 

umowy pod rygorem uznania dotychczasowego za aktualny. 

§6 Prawa i obowiązki Fundacji 

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni. 

2. Fundacja pokrywa koszty ubezpieczenia NNW PZU SPORT obejmującego wypadki w czasie zajęć na kwotę 

5000,00 zł. Rodzic/opiekun prawny może dodatkowo ubezpieczyć dziecko indywidualnie we własnym 

zakresie. 
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3. Jeśli Podopieczny narusza zasady kultury i zasady współżycia (w odniesieniu do instruktorów, kursantów oraz 

pracowników ) Fundacja ma prawo rozwiązać niniejszą umowę trybie natychmiastowym bez obowiązku 

zwrotu dokonanych wpłat. W przypadku, gdy Podopieczny Fundacji narusza zasadny kultury i współżycia, nie 

stosuje się do zaleceń trenera/instruktora, stanowi zagrożenie dla siebie jak i pozostałych uczestników zajęć; 

trener/instruktor ma prawo do trzykrotnego upomnienia dziecka. W przypadku dalszej niesubordynacji, 

trener/instruktor ma prawo do wyłączenia z dalszych zajęć Podopiecznego i zawiadomienia rodzica/opiekuna 

prawnego.  

4. Fundacja ma prawo rejestrować zajęcia z wizerunkiem uczestnika zajęć (w formie nagrań lub fotografii) w 

celach dokumentacyjnych, reklamowych i marketingowych na stronie Fundacji, plakatach oraz mediach 

społecznościach Fundacji. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Podpisaną Umowę należy oddać osobiście u trenera Fundacji w dniu rozpoczęcia przez dziecko zajęć wraz z 

dowodem uiszczenia opłaty. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje, że dziecko nie będzie uczestnikiem 

zajęć. 

2. Wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zajęciami można uzyskać telefonicznie pod numerem: 

609-553-201 (od pn. do pt. w godzinach od 10.00 do 14.00) lub drogą e-mailową pod adresem: info@ocelot-

foundation.com 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

4. W związku z ochroną danych osobowych żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, firmom, 

natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane przez cały okres 

uczestnictwa w zajęciach. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a 

ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po 

wyczerpaniu tej drogi, przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji. 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu dostępną w siedzibach szkoły. 

 

 

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

FUNDACJA      Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych wskazanych poniżej: 
- imię i nazwisko dziecka/rodzica/opiekuna prawnego 
- numer telefonu 
- wizerunku dziecka 
- adres e-mail 
w celu:  
- rekrutacji 
- wystawiania zaświadczeń w przypadku wystąpienia szkody, prowadzenia dokumentacji powypadkowej (min.: 
odszkodowania, kontakt z PZU), 
- prowadzeniu dziennika zajęć, 
- zaświadczeń dotyczących uczęszczanie na zajęcia, 
- wystawiania faktury, 
- przechowywania przez Fundację danych ewidencyjnych, 
- rejestrowanie zajęć z wizerunkiem uczestnika zajęć (w formie nagrań lub fotografii) w celach dokumentacyjnych, 
reklamowych i marketingowych na stronie Fundacji, plakatach oraz mediach społecznościach Fundacji 
- kontaktowania się, w tym za pośrednictwem wiadomości mailowych lub telefonicznie, w celu udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez Fundację Wspierania Kultury Ruchu OCELOT oraz w sprawach 
administracyjnych związanych z wykonywaniem i realizacją umowy. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną udostępnioną przez Administratora danych. 
 
 
_____________________ 
 
data i podpis prawnego opiekuna dziecka 

 

Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE Nr 119) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacją Wspierania Kultury Ruchu OCELOT z siedzibą w Legnicy 59-

220, ul Jaworzyńska 219, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131409, o 

numerze NIP 694-15-70-299, o numerze REGON 390914278 

2. Pana/Pani dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu: rekrutacji, zawarcia umowy, prowadzeniu dziennika zajęć, 

zaświadczeń dotyczących uczęszczanie na zajęcia, dokumentacji powypadkowej dziecka, zgłaszanie szkód do 

ubezpieczyciela, wystawiania faktury za zajęcia oraz innych obowiązków określonych przepisami prawa. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa.. Odbiorcami mogą być w szczególności: Kancelaria Podatkowa „MITAX”, w przypadku wystąpienia szkody – PZU SA. 

4. Fundacja będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe związane z umową przechowywane będą przez okres 1 rok od zakończenia umowy. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku 

naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub 

realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do podania danych w każdym wypadku na żądanie Administratora, a 

konsekwencją niepodania danych będzie rozwiązanie umowy. 


