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UMOWA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH   „Robotyka dla dzieci”  

Zawarta dnia........................................., której stronami są: 

firma PRO-X Krzysztof Skibicki, ul Zielarska 120A/8, 62-064 Plewiska, NIP PL 779-132-85-15 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa                
Skibickiego,  
tel: 510 185 146 mail. krzysztof@robocik.eu 
 
zwany dalej „Organizatorem”, 

 i   ............................................................................................................................................................................  

      imię i nazwisko opiekuna  

....................................................     ..........................................................................................................................  

nr telefonu                             e-mail  

....................................................................................................................................................................................  

adres zamieszkania 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”. 

 

Dane  dziecka: ............................................................................     .................................       ............................ 

  imię i nazwisko   wiek                          grupa 

 

§1 

1. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na warsztaty edukacyjne „Robotyka dla dzieci” (zw. dalej „warsztatami”) osobę, wskazaną w                 
treści komparycji umowy, co do której zleceniodawca sprawuje pieczę prawną, do grupy według wskazania Zleceniodawcy.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia osobie, o której mowa w ust. 1 pełnej i starannej opieki gwarantującej jej należyte                   
przygotowanie do warsztatów, a także bezpieczeństwo w drodze na i z warsztatów oraz w przerwach pomiędzy nimi. 

3. Warsztaty będą prowadzone zgodnie zasadami zawartymi w umowie. 
4. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie Zleceniodawcy oraz na osobie korzystającej z warsztatów będącej pod jej pieczą,                  

wynikające z niezachowania przez Zleceniodawcę należytej staranności o jej bezpieczeństwo jak i za szkody na mieniu przyniesionym                 
przez nie na terenie miejsca prowadzenia zajęć. 

§2 

1. Opłata za warsztaty określona jest za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym prowadzone są warsztaty. Organizator ustala cenę za                  
miesiąc zajęć na kwotę ………………. zł, (słownie: ……………………………………………………………………..). 

2. Ustalona cena jest wartością brutto. 
3. Opłata miesięczna za uczestnictwo w zajęciach nie podlega rozbiciu na poszczególne zajęcia. 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za warsztaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się                   

zajęcia. 
5. Pierwsza wpłata jest dokonywana  w ciągu 3 dni od podpisania umowy gotówką lub przelewem. 
6. Wpłaty dokonywane przelewem będą uiszczane na konto Organizatora:  

Multibank: 31 1140 2017 0000 4602 1294 1248 z dopiskiem: 
Imię i nazwisko uczestnika 
Kod lub nazwa warsztatu 
Za jaki miesiąc 
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§3 

1. Niniejsza umowa zostaje  zawarta  na  czas  określony  od  dnia …………………………………r do dnia 30.06.2017 r. 
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym terminie w formie pisemnego oświadczenia. W              

takim  przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja. 
3. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie pisemnego            

oświadczenia. W takim wypadku Zleceniodawcy lub osobie przez nią wskazanej przysługuje prawo do uczestniczenia w warsztatach                
do  końca  miesiąca,  w  którym  otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu 

4. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wykluczenia z zajęć potwierdzone              
pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej opłaty, osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny                
sposób  niestosowne  lub  uciążliwe  bądź  zagraża  bezpieczeństwu uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach. 

5. W przypadku zaprzestania przez Organizatora organizacji warsztatów umowa wygasa. 

 

§4 

1. W razie nieuiszczenia opłaty za warsztaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy Organizator                     
może rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni (nie później niż do dnia                   
poprzedzającego dzień pierwszych zajęć w nowym miesiącu). 

2. W przypadku zalegania z opłatą za warsztaty przekraczającą 21 dni w stosunku do terminu zapłaty wskazanego w § 2 ust. 2 umowy                      
Organizator może nie dopuścić uczestnika do zajęć do czasu uregulowania zaległości. 

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty za warsztaty mimo wezwania, o którym mowa w ust.1, Zleceniodawcę obciążają koszty dochodzenia                 
zapłaty na drodze windykacyjnej. 
 

§5 

1. Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, Strony będą dokonywały wszelkich niezbędnych wezwań i zawiadomień na adresy podane za                  
wstępie niniejszej umowy. 

2. 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. 

3. Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na podany przez niego adres  
e-mailowy wszelkich informacji dotyczących oferty Organizatora. 
 

§6 

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 miejscowo               

Organizatora. 
 

§7 

1. Zawarcie umowy równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Warsztatów, który jest do wglądu na stronie internetowej               
http://robocik.eu  

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

 

 

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

                                       Zleceniodawca                                                                                                                                                                        Organizator 
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