91-408 Łódź, ul. Pomorska 40, tel. 600 010 189, 42 630 28 80
e-mail: aktywna.sobota@progres.edu.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie Aktywna Sobota
Wypełnia rodzic/opiekun (prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko dziecka:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

Seria i numer dowodu tożsamości:
PESEL rodzica/opiekuna:
PESEL dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Adres e-mail:
Numery telefonów:
Dane osób upoważnionych do
odbioru dziecka z zajęć (imię,
nazwisko, seria i numer dowodu
osobistego)
Tytuł podręcznika, z którego dziecko
uczy się j. angielskiego w szkole
1. Czy w ostatnim roku występowały lub występują obecnie: utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy,
częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, przewlekły kaszel lub katar, anginy, duszności, bóle stawów, szybkie męczenie się,
niedosłuch, inne ………… ………………………………….
3. Czy dziecko jest na coś uczulone? (Na co?): ……… …………………………………………………………………………………………………
4. Czy dziecko przyjmuje stale leki (jakie i w jakich dawkach): ……………………………………………………………….....................................
5. Czy dziecko może brać udział w zajęciach na basenie?

TAK

NIE

6. Czy dziecko może brać udział w zajęciach sportowych?

TAK

NIE

7. Czy dziecko może przebywać na słońcu?

TAK

NIE

8. Inne uwagi dotyczące zdrowia / zachowania dziecka ……… ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W razie zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia, leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne.
TAK
NIE

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej
opieki.
Data i podpis rodzica lub opiekuna …………......................................................................

Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyński Sp.j., 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40 , tel. 600 010 189, 42 630 28 80, www.progres.edu.pl, e-mail: aktywna.sobota@progres.edu.pl

Umowa o uczestnictwo w kursie Aktywna Sobota
Zawarta w dniu …………………………………..pomiędzy:
Centrum Językowym Progres Jagóra i Nordyoski Sp. j. z siedzibą w 91 – 408 Łódź, ul. Pomorska 40 reprezentowaną przez Mariusza
Jagórę lub Tomasza Nordyoskiego
zwaną dalej Organizatorem
a Rodzicem lub Opiekunem wymienionym w Karcie Zgłoszenia uczestnictwa w kursie „Aktywna Sobota”,
zwanym dalej Zgłaszającym.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków świadczenia przez Organizatora na rzecz Zgłaszającego usługi w postaci
zorganizowania i przeprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 rocznego kursu Aktywna Sobota, w tym ustalenie obowiązków
Stron, w szczególności ustalenie warunków odpłatności za kurs Aktywna Sobota oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia
postanowieo umowy.
2. Roczny kurs obejmuje 26 sobotnich spotkao. Wskazane wyżej zajęcia odbywają się według planu zajęd dla każdej grupy (60 min
nauki gry w tenisa, 60 min. nauki języka angielskiego, 60 min. zajęd na kręgielni, 75 min. zajęd na pływalni), w godzinach 10:00 –
14:30 w Stacji Nowa Gdynia, Zgierz, ul. Sosnowa 1.
§ 2. Warunki uczestnictwa oraz uiszczenia opłaty.
1. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest złożenie w siedzibie Organizatora bądź przesłania drogą elektroniczną
wypełnionej Karty Zgłoszenia uczestnictwa w kursie „Aktywna Sobota”, podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty zgodnie
z wybranym systemem wpłat. W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca, należy uiścid zadatek w wysokości co najmniej 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych, zero groszy), który zaliczany jest na poczet opłaty za kurs. Opłatę za pierwszy semestr zajęd należy uiścid
do pierwszych zajęd z I semestru. Opłatę za II semestr należy uiścid do pierwszych zajęd z II semestru zgodnie z terminami podanymi
w harmonogramie zajęd.
W przypadku wybrania systemu ratalnego, opłatę należy uiszczad według indywidualnie ustalonego systemu spłaty rat.
Koszt rocznego kursu wynosi 2798,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięddziesiąt osiem złotych zero groszy), który
podzielony jest na dwie opłaty semestralne w wysokości 1399,00 zł za każdy semestr zajęd (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt
złotych, zero groszy).
2. Opłatę za wybrany kurs można uiścid przelewem na konto:
ALIOR: 63 2490 0005 0000 4500 8372 1205
lub gotówką/kartą w siedzibie Organizatora. Wpłat za kurs nie można dokonywad w Stacji Nowa Gdynia.
3. Opiekun/Rodzic może wypowiedzied umowę, zwłaszcza w razie nieprzewidzianych zdarzeo losowych takich jak nagła choroba
dziecka, zmiana miejsca zamieszkania uniemożliwiające dalsze uczestnictwo dziecka w zajęciach.
4. Wypowiedzenie umowy musi posiadad formę pisemną pod rygorem nieważności, zaś przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie
powinna byd udokumentowana. W przypadku braku uczestnictwa dziecka w zajęciach i braku złożenia wypowiedzenia w formie
pisemnej § 2 pkt 2 nie stosuje się, zaś dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy, Organizator dokonuje rozliczenia pomiędzy Stronami za przeprowadzone zajęcia
w sposób następujący:
- zwrot kosztów liczony jest od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia
- Organizator, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, nalicza odpowiednią opłatę za przeprowadzone zajęcia, ewentualna
dopłata za zajęcia naliczana jest do dnia złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do
uregulowania należności w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niedopłacie. W przypadku powstania nadpłaty po stronie
Rodzica/Opiekuna Organizator dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia dokonania rozliczenia.
6. Rezygnacja z części zajęd, bez zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia, nie zwalnia Rodzica/Opiekuna
z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za turnus oraz nie uprawnia do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa.
7. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty Organizator wezwie Zgłaszającego do zapłaty, doliczając zgodnie z art. 359 w zw. z art.
481 k.c. do sumy dłużnej odsetki ustawowe za zwłokę. Zgłaszający zostanie także obciążony kosztem opłaty administracyjnej
powyższego wezwania w kwocie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych, zero groszy) za każde wezwanie. W przypadku, gdy na skutek
zwłoki w uiszczeniu opłaty po stronie Organizatora powstanie szkoda ma on prawo żądania jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzad zajęcia w grupach do 12 osób i nie mniejszych niż 8 osób. Jeżeli liczba uczestników
kursu będzie niższa od wymaganego minimum Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej grupy, proponując inny
termin zajęd lub zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o koszt odbytych zajęd.
2. W przypadku zmiany w grafiku zajęd spowodowanej wewnętrznymi przepisami Stacji Nowa Gdynia, które uniemożliwią
przeprowadzenie planowanych zajęd (basen, squash) Organizator zobowiązuje się do zorganizowania innych zajęd w zamian.
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom kursu należytego bezpieczeostwa oraz do ubezpieczenia ich od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
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§ 4. Obowiązki Zgłaszającego, uczestników kursu, odpowiedzialnośd dyscyplinarna i materialna.
Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad określonych
w Regulaminie obiektu Stacja Nowa Gdynia.
Uczestnicy kursu zobowiązani są stosowad się do poleceo organizatorów, opiekunów, trenerów oraz ratowników a także do
przestrzegania Regulaminu obiektu Stacji Nowa Gdynia.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku kłopotów dyscyplinarnych –
nagannego zachowania się Uczestnika na zajęciach pomimo upomnienia go, nie stosowania się do poleceo opiekunów, trenerów,
ratowników lub umyślnego zniszczenia mienia Stacji Nowa Gdynia lub Organizatora. W wyżej wymienionych przypadkach
Organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia.
Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału w zajęciach (np.
zabrudzenia, zniszczenia ubrao) oraz za zagubione przez Uczestników przedmioty wartościowe. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się
także do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju, dostosowanego do odbywających się w trakcie kursu zajęd.
§ 5. Przywóz oraz odbiór dziecka z kursu.
Opiekun lub Rodzic zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka prosto do opiekuna kursu, do sali w której odbywają
się zajęcia.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dziecka przez Rodzica/Opiekuna, dziecko odebrad może wyłącznie osoba/y
wymienione w karcie Zgłoszenia uczestnictwa w kursie Aktywna Sobota lub posiadająca pisemne upoważnienie podpisane przez
Rodzica/Opiekuna.
Opiekun/Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka po zakooczeniu zajęd do godziny 14:30. W przypadku spóźnienia
Opiekun/Rodzic ponosi dodatkową opłatę za opiekę nad dzieckiem w wysokości 90 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
§ 6. Postanowienia koocowe.
Każda ze stron przystępując do niniejszej umowy oświadcza, iż zapoznała się z jej postanowieniami oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie
osiągnięcia porozumienia, Strony zgodnie oświadczają, iż spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla
siedziby Organizatora.
Wszelkie zastrzeżenia związane z realizacją niniejszej umowy, organizacją, przebiegiem kursu Aktywna Sobota należy zgłaszad
Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia zakooczenia kursu Aktywna Sobota.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgłaszający, akceptując warunki niniejszej umowy oświadcza, iż wyraża, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U.2002.101.926 -j.t. ), zgodę na przetwarzanie jego jak i jego dziecka danych osobowych zawartych w Umowie w celu
prowadzenia bieżącej ewidencji dla potrzeb rekrutacji. Dane osobowe Zgłaszającego jak i Uczestnika kursu Aktywna Sobota mogą
byd wykorzystywane wyłącznie przez organizatora dla jego wewnętrznych potrzeb. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wypowiedzenie niniejszej umowy musi posiadad formę pisemną pod rygorem nieważności.

Czytelne podpisy Stron umowy:
…………………………………………………...
Data i podpis Rodzica / Opiekuna

…………………………………………………...
Data i podpis Organizatora

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 -j.t.) wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie przez Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyoski sp. j., 91 - 408 Łódź, ul. Pomorska 40, do celów
reklamowych (umieszczanie na materiałach promocyjnych – ulotki, plakaty, strona internetowa) wizerunku mojego Dziecka w postaci
zdjęd wykonanych w czasie trwania kursu Aktywna Sobota w Stacji Nowa Gdynia.
………………………………………………
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