UMOWA O PRZEPROWADZENIU WARSZTATÓW Z ROBOTYKI
Zawarta w dniu ………… 2016 roku we Wrocławiu
Pomiędzy:
Robotechnologie Michał Kąciak o numerze NIP 754-28-89-261, z siedzibą w Opolu przy
ul. Koszyka 15/19, reprezentowaną przez Michała Kąciaka
zwaną dalej Wykonawcą, a
Panią/ Panem ……………………………………………………………………………………………..
(rodzic lub prawny opiekun)
Zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(pełny adres z kodem pocztowym)

……………………………………
(nr telefonu)

Dane do faktury (nazwa i adres firmy, numer NIP): …………………………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………………..
zwanym dalej Klientem, który dokonuje zapisu ………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
zwanego dalej Uczestnikiem.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować warsztaty z LEGO® robotyki w systemie
nauczania grupowego w liczbie 20 godzin.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przedstawionej Klientowi oferty warsztatów
z robotyki, organizowanych przez Wykonawcę.
3. Każdorazowe zajęcia trwają 120 minut.
4. Warsztaty odbywają się w grupach 7-14 osobowych, dobieranych pod względem aktualnego
wieku Uczestnika.
5. Warunkiem zapisu do grupy jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie internetowej
http://www.planetarobotow.pl lub rejestracja bezpośrednio przez sekretariat szkoły lub
telefonicznie: +48 888 357 988.
6. Warsztaty odbywają się zgodnie z terminami warsztatów, zamieszczonych w załączniku nr 1.
7. Umowę zawiera się na czas trwania warsztatów.
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kadry instruktorskiej o odpowiednich
kwalifikacjach oraz nadzoru metodycznego nad pracą instruktorów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wymaganych pomocy naukowych oraz
zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do realizacji warsztatów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o nieutworzeniu grupy
niezwłocznie, najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
§ 3 Obowiązki Klienta
1. Klient zobowiązuje się do regularnego uczęszczania Uczestnika na warsztaty.
2. W przypadku gdy Uczestnik nie może przyjść na zajęcia, Klient zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Jeżeli istnieje możliwość,
zostaną wyznaczone zajęcia zastępcze, odbywające się w tygodniu absencji Uczestnika.
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§ 4 Płatności
1. Cena kursu ustalona zostaje na dane warsztaty i nie ulega zmianie.
2. Opłata za warsztaty wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), przy płatności
jednorazowej, która powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia odbywania się drugich
zajęć.
3. Przy płatności ratalnej, opłata za warsztaty wynosi 600,00 zł. Pierwsza rata w wysokości
300 zł (słownie: trzysta złotych), powinna być uiszczona najpóźniej w dniu odbywania się
drugich zajęć, zaś druga rata w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), najpóźniej w dniu
odbywania się szóstych zajęć.
4. Płatność zostaje dokonana gotówką lub przelewem na poniższy numer konta:
mBank: 14 1140 2004 0000 3002 7633 4099
5. Faktury wystawiane są na prośbę Klienta w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.
6. W przypadku gdy dana grupa zajęciowa nie zostanie uruchomiona oraz gdy Klient nie
zaakceptuje żadnej z alternatywnych grup, wpłacone środki zostają zwrócone w ciągu 7 dni
roboczych od dnia, w którym miały odbyć się pierwsze zajęcia w danej grupie.
§ 5 Prawa Klienta
1. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w warsztatach. W przypadku
rezygnacji Wykonawca nie zwraca wniesionych opłat.
2. Klient ma prawo do przeniesienia Uczestnika do innej grupy po otrzymaniu zgody
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Klient ma prawo do zgłaszania do instruktorów i pracowników Wykonawcy postulatów
i wniosków, zarówno w sprawach merytorycznych, jak i organizacyjnych.
§ 6 Prawa Wykonawcy
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo anulowania warsztatów w przypadku gdy grupa nie
osiągnie minimalnej liczby uczestników (7 osób).
2. Wykonawca może odmówić przeniesienia Uczestnika do innej grupy, jeśli liczy ona 10 osób
lub więcej.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażąco
nieodpowiedniego zachowania Klienta lub Uczestnika, które mogłoby zagrażać interesom
innych uczestników warsztatów oraz pracowników Wykonawcy.
4. Wykonawca nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieobecności Uczestnika.
5. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji nieuregulowania przez Klienta opłaty
za warsztaty.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestnika, pozostawione
na terenie budynku, w którym odbywają się warsztaty.
§ 7 Postanowienia dodatkowe
1. Klient wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika podczas zajęć oraz do wykorzystywania
zdjęć i filmów wyłącznie do celów marketingowych Wykonawcy.
2. W przypadku braku zgody, Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie
pisemnej przed rozpoczęciem warsztatów jednemu z instruktorów.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………
Wykonawca

…………………………………
Klient
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Nr zajęć
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data
18.11.2016
25.11.2016
2.12.2016
9.12.2016
16.12.2016
13.01.2017
20.01.2017
27.01.2017
3.02.2017
10.02.2017

Załącznik nr 1 Terminy warsztatów

Potwierdzenie płatności gotówkowej

Data pierwszej płatności:
Kwota:

………………………………
Wykonawca

…………………………………
Klient

Data drugiej płatności:
Kwota:

………………………………
Wykonawca

…………………………………
Klient

3

