
  
 

UMOWA O PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

zawarta dnia............................................ 2020 roku, w Koszalinie, 

której stronami są: Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie,  ul. Wyspiańskiego 12/1a, (KRS 

0000357049, NIP 669-249-73-84, REGON 320845586), prowadzący Europejską Szkołę Informatyki, który 

reprezentuje Prezes Zarządu Ryszard Zdrojewski, zwany dalej „Organizatorem”, i 

imię i nazwisko opiekuna ucznia: ……………………………………………………………………………………………………….……………., 

telefon: ……………………………………………., e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………, 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………., 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”.  

Dane ucznia zapisywanego na zajęcia:  

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………, data urodzenia: ………..……………………………, 

szkoła: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………, klasa: …..…………………, 

imię, nazwisko i nr telefonu osoby do szybkiego kontaktu: ……………………………………………………………………………………., 

§1 

1. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na warsztaty programowania komputerowego (zwane dalej 

„warsztatami”) ucznia - osobę, wskazaną w treści umowy, co do której Zleceniodawca sprawuje pieczę prawną, do 

grupy według wskazania Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem dostępności miejsc i utworzenia grupy. 

2. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

3. Wybieram grupę (wstaw znak „X” w odpowiednie pole):  

Stopień zaawansowania Zajęcia 1 raz w tygodniu Zajęcia 2 razy w tygodniu 

Grupa początkująca (Scratch)   

Grupa zaawansowana (C++, Java)   

Grupa grafiki komputerowej   

Kontynuacja nauki   

 

§2 

1. Opłata za udział w warsztatach, za cały rok szkolny wynosi:  

a)  W przypadku zajęć 1 raz w tygodniu: 2.280 zł (30zł/h x 2h/tydz. x 38tygodni = 2.280). Płatności można dokonać 

jednorazowo z góry, w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub w 10 równych ratach (2.280 : 10 = 228 zł), niezależnie 

od ilości zajęć w danym miesiącu (także we wrześniu, grudniu i styczniu), do 10-go dnia każdego miesiąca.  

b)  W przypadku zajęć 2 razy w tygodniu: 3.800 zł (25zł/h x 4h/tydz. x 38tygodni = 3.800). Płatności można dokonać 

jednorazowo z góry, w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub w 10 równych ratach (3.800 : 10 = 380 zł), niezależnie 

od ilości zajęć w danym miesiącu (także we wrześniu, grudniu i styczniu), do 10-go dnia każdego miesiąca.  



  
 
c)  W ciągu 3 dni od podpisania umowy, należy wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości 100 zł. W 

przypadku braku wpłaty wpisowego w podanym terminie miejsce zostaje zwolnione i może zostać zajęte przez 

inną osobę.  

d)  Wpłaty dokonywane przelewem będą uiszczane na konto Organizatora: Instytut Rozwoju Zrównoważonego w 

Santander Bank, na rachunek nr:  61 1090 2590 0000 0001 3294 6129. 

 2.   Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/21 – Ferie świąteczne: 23.12-31.12.2020  i  01.04-06.04.2021, Ferie 

zimowe: 18.01-31.01.2021 oraz dni świąteczne: 11.11.2020, 06.01, 03.05 i 03.06.2021. W pozostałe dni zajęcia 

odbywają się planowo. 

§3 

1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do 30.06.2021r. Warunki wcześniejszego 

rozwiązania umowy określa Regulamin (załącznik nr 1).  

2.   W przypadku zaprzestania przez Organizatora organizacji warsztatów lub nie zebrania się koniecznej ilości osób 

do utworzenia grupy, umowa wygasa, a wniesione z góry opłaty za warsztaty podlegają zwrotowi. 

§4 

1.  Strony będą dokonywały niezbędnych wezwań i zawiadomień na adresy podane w niniejszej umowie. Wszelkie 

zawiadomienia na adresy podane w niniejszej umowie będą uważana za doręczone skutecznie, o ile żadna ze Stron 

nie zawiadomi niezwłocznie drugiej o zmianie danych zawartych w Umowie.  

2.  Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na podany przez niego adres  e-mailowy wszelkich 

informacji dotyczących oferty Organizatora.  

3.  Zleceniodawca zapoznał się z treścią: Regulaminu (zał.1 do niniejszej umowy) oraz Informacji RODO (zał.2 do 

niniejszej umowy), akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4.  Zleceniodawca oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe. 

§5 

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3.  Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Organizatora.  

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

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

podpis i pieczęć Organizatora      podpis  Zleceniodawcy 

 


