TEDDY Anna Górny-Bogulska
ul. Wolności 40/6
44-109 Gliwice
NIP 9691362465
Gliwice, 21.03.2019
Umowa nr …./2019/wakacje
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Panią/Panem.................................................................. PESEL: ........................................................
zamieszkałą/ym ...................................................................................................................................
tel domowy. .............................. tel komórkowy: ............................ e-mail: ......................................
zwaną/ym dalej Zleceniodawcą
a
TEDDY Anna Górny-Bogulska z siedzibą w Gliwicach, ul. Wolności 40/6 reprezentowaną przez mgr
Annę Górny-Bogulską zwaną dalej Zleceniobiorcą
§ 1 Przedmiot umowy
Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiązuję się do zorganizowania i przeprowadzenia za
wynagrodzeniem Wakacyjnych Warsztatów Językowych z języka angielskiego na rzecz uczestnika:
Nazwisko i imię: ..........................................................................................................
Data urodzenia, szkoła, klasa .....................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................
Choroby, uczulenia: ...........................................................................................
§ 2 Obowiązki zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za uczestnika kursu całkowitej kwoty w wysokości
495,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
2. Opłata za kurs płatna jest do 29.06.2018r.
3. W razie zwłoki w zapłacie Zleceniobiorca uprawniony jest do naliczenia odsetek w wysokości
ustawowej.
4. Zleceniodawca dokona wpłaty na konto: 43 1050 1298 1000 0090 6907 9839 ING Bank Śląski
wpisując w tytule tylko nr umowy np. nr ……./2019/wakacje.
5. W razie zwłoki w zapłacie Zleceniobiorca wystawi i wyśle pocztą Zleceniodawcy upomnienie lub
wezwanie. Koszt wezwania lub upomnienia wynosi 5 zł i zostanie zapłacony przez Zleceniodawcę.
6. W razie, gdy uczestnik jest osobą małoletnią Zleceniodawca zobowiązuje się do przyprowadzenia
uczestnika do sali, w której odbywają się zajęcia a także do odebrania uczestnika po zajęciach.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo
opublikowanie wizerunku uczestnika kursu oraz jego prac przedstawionych na fotografiach
i nagraniach audiowizualnych autorstwa Zleceniobiorcy zamieszczonych na stronach internetowych:
teddyschool.pl,
www.facebook.com/szkolateddy,
www.instargram.com/sjo_teddy oraz
www.wakacjegliwice.pl.
Zdjęcia nie będą opatrzone danymi osobowymi zleceniodawcy lub uczestnika.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na przejazd uczestnika kursu wynajętym autokarem, pociągiem PKP
lub autobusem miejskim pod opieką wychowawcy prowadzącego zajęcia.
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§ 3 Obowiązki zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego w
okresie trwania umowy pięć razy w tygodniu w wymiarze po 480 minut każdego dnia zgodnie
z programem zajęć stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zleceniobiorca zastrzega sobie
prawo zmiany programu ze względu na warunki atmosferyczne.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach,
nadzoru metodycznego oraz do prowadzenia zajęć językowych z należytą starannością
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w grupie liczącej do 15 osób.
4. Zleceniobiorca zobowiązuję się do zapewnienia w cenie określonej w § 2 ust 1:
- przejazdów autokarem lub komunikacją miejską
- obiadu wraz z podwieczorkiem (zupa, drugie danie, kompot) w każdym dniu zajęć – wyjście do
restauracji
- poczęstunku w ciągu trwania zajęć (woda, sok, owoce, lody i inne)
- ubezpieczenia NNW
5. W razie absencji wychowawcy zleceniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
Powiadomienie może nastąpić w każdej formie, w szczególności drogą elektroniczną lub przez sms.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo małoletniego uczestnika
w drodze na lub z półkolonii.
§ 4 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od …………………….. do ……………………….
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy wymaga zachowaniem formy pisemnej.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy
ze względu na miejsce wykonania umowy.
3. Jeżeli strona zmieniła adres zamieszkania i nie powiadomiła o tym drugiej strony, pismo wysłane
na ostatni znany adres strony uważa się za skutecznie doręczone z upływem 14 dni od daty
awizowania przez pocztę.
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz danych osobowych uczestnika kursu przez Szkołę Języków Obcych TEDDY Anna
Górny-Bogulska w celach związanych z umową.
………………………………….
podpis zleceniodawcy
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