UMOWA
NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW
zawarta w dniu 01.10.2018r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy
Stowarzyszeniem Na Piątkę z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolska 11 wpisanym do
KRS pod numerem 0000719010, posiadającym numer NIP 8222366958 oraz REGON 369499189,
w imieniu którego działają Dariusz Świętochowski – prezes zarządu oraz Ewelina Pukacka – skarbnik
zarządu, zwanym dalej Stowarzyszeniem
a Panią/Panem ...........................................................................................................................................
adres zamieszkania .....................................................................................................................................
numer telefonu ……………….….…….………………. adres email ........................................................................
zwanym dalej Opiekunem prawnym.
§1
Przedmiot umowy
1. Stowarzyszenie zorganizuje i przeprowadzi warsztaty taneczne w systemie nauczania grupowego
dla uczestnika:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………, rok urodzenia ....................
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi przeprowadzenie warsztatów
w odpowiednich warunkach poprzez odpowiednio dobrany program nauczania, wykwalifikowaną
kadrę lektorów oraz odpowiednio wyposażone sale warsztatowe.
3. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania i systematycznego przygotowywania się
do warsztatów.
§2
Czas trwania umowy
1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.10.2018r. do 25.01.2019r.
§3
Sprawy organizacyjne
1. Warsztaty odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Małopolskiej 11
w Mińsku Mazowieckim w każdy piątek: Safe Kid w godzinach 1730 – 1830 / Safe Teen w

godzinach 1830 – 1930 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (zastrzegamy możliwość
odwołania jednych zajęć).
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania warsztatów z przyczyn leżących po stronie
Stowarzyszenia, warsztaty zostaną zorganizowane w innym terminie.
3. Aktualny wyciąg z KRS oraz Statut Stowarzyszenia dostępne są na stronie internetowej:
http://www.sp5minskmaz.edu.pl/text32/?
§4
Odpowiedzialność stron
1. Stowarzyszenie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas warsztatów.
2. Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone przez
uczestnika warsztatów na rzecz innych uczestników warsztatów oraz szkody wynikłe
z niewłaściwego korzystania z urządzeń i wyposażenia sal.
3. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika warsztatów Stowarzyszenie nie ponosi
odpowiedzialności.

§5
Płatności
1. Całkowity koszt warsztatów wynosi dla członków 14 zajęć * 15 zł / 60 min = 210 zł / dla
pozostałych 14 zajęć * 20 zł / 60 min = 280 zł (terminy zajęć w sumie 15 spotkań: 5, 12, 19, 26
październik, 9, 16, 23, 30 listopad, 7, 14, 21 grudzień, 4, 11, 18, 25 styczeń – zastrzegamy, że nie
będzie zajęć w jednym z w/w terminie)
2. Płatności za warsztaty należy dokonywać jednorazowo w wysokości 210 zł / 280 zł lub w 2 ratach:
1 ratę w wysokości 105 zł / 140 zł do 15.10.2018 i 2 ratę w wysokości 105 zł / 140 zł do
20.11.2018r., na konto Stowarzyszenia:

68 12402702 1111 0010 7853 2543 (Bank PEKAO S.A.)
w tytule przelewu należy wpisać:
„Warsztaty SAMTB nazwisko i imię uczestnika”
3. W przypadku nieobecności na warsztatach uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty.
4. W przypadku nieterminowych wpłat Stowarzyszenie będzie naliczało odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
5. W przypadku zmiany stanu osobowego grupy, ceny określone w umowie mogą ulec zmianie.
§6
Rezygnacja z warsztatów
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji z warsztatów z zachowaniem
miesięcznego wypowiedzenia licząc od 1 dnia następnego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany jest wnieść na
rzecz Stowarzyszenia kwotę odszkodowania w wysokości 60 zł / 80 zł albo znalezienie nowego
uczestnika.
4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy uczestnika w trybie
natychmiastowym w przypadku kiedy uczestnik pomimo podjętych prób zdyscyplinowania:
a. notorycznie utrudnia przeprowadzanie warsztatów ze szkodą dla innych uczestników.
b. stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób.
5. W przypadku rozwiązania umowy z winy uczestnika Stowarzyszenie ma prawo żądania
odszkodowania w wysokości 60 zł / 80 zł.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy właściwy jest Sąd
Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Dariusz Świętochowski

……………………………………………………

……………………………………………………

Prezes Zarządu

Opiekun prawny

Ewelina Pukacka

……………………………………………………
Skarbnik Zarządu

