
Umowa uczestnictwa w zajęciach Puzzle Club  

  

Zawarta dnia                                                            w                                                             pomiędzy:  

  

Puzzle Club Jarosław Rząsa, NIP: 644-103-74-84, REGON: 362393163  

zwanym dalej organizatorem z siedzibą przy ul. Wiejskiej 114, 42-512 Sarnów   

  

a  

                                                                                                                            zwanym dalej rodzicem   
              (imię i nazwisko rodzica)  

zamieszkałym przy ul.                                                                     -                                                       .   
                                                                    (ulica)    (kod pocztowy)              (miejscowość)          

ojcem/matką/opiekunem                                                                          zwanego dalej dzieckiem.                             

                (imię i nazwisko ucznia)  

e-mail rodzica:                                                                                                                                         .                              

telefon kontaktowy do rodzica                                                                                                            .    

Warunki umowy:  

1. Organizator zobowiązuje się do prywatnego nauczania dziecka w roku szkolnym 

obejmującym okres od                       2016 do 17 VI 2017. Nauczanie obejmuje zagadnienia 

z matematyki i informatyki na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym.  

2. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem umieszczonym na 

stronie www.PuzzleClub.pl. Termin i godziny zajęć mogą ulec zmianie.  

3. Pojedyncze zajęcia trwają 55 minut.   

4. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie 16 osobowych. W przypadku grup 

poniżej 6 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania danej grupy.  

5. Jarosław Rząsa jest jedynym nauczycielem prowadzącym zajęcia i jedynym 

organizatorem zajęć.  

6. Strony ustalają wynagrodzenie płatne przez rodzica na rzecz organizatora w wysokości  

                            zł – abonament roczny płatny w           ratach po                   zł każda.    

Frekwencja ucznia na zajęciach nie wpływa na zmianę wysokości abonamentu.  

7. Wpłaty będą dokonywane na konto: Puzzle Club Jarosław Rząsa ul. Wiejska 114, 42-512 

Sarnów  

59 1910 1048 2509 1810 7585 0001  

W tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko dziecka, rok lub semestr lub miesiąc lub 

dzień, za który wnoszona jest opłata.  

  

http://www.puzzleclub.pl/


8. Terminy płatności w dla poszczególnych wariantów:   

• opłata abonamentowa za cały rok - płatne do końca października  

• opłata abonamentowa w 2 ratach – pierwsza rata płatna do końca października, 

druga rata płatna od końca lutego.  

• opłata abonamentowa w ratach miesięcznych – pierwsza rata płatna do końca 

października, a każda następna płatna do 10 dnia miesiąca.  

9. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora istnieje możliwość zorganizowania 

dodatkowych zajęć w terminie dogodnym dla obu stron. Istnieje także możliwość zwrotu 

3% rocznego abonamentu za każde odwołane zajęcia.   

10. W przypadku opóźnienia płatności o ponad 14 dni organizator może odmówić nauki 

dziecka do czasu uregulowania należności.  

11. W miarę istnienia możliwości technicznych, rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia 

mogą być na nich obecni, jako obserwatorzy. W przypadkach negatywnego wpływu 

obecności rodzica na zajęciach na samodzielność dzieci, organizator zastrzega sobie 

prawo cofnięcia możliwości obserwowania zajęć przez poszczególnych lub wszystkich 

rodziców.   

12. Dziecko uczestniczące w zajęciach ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia 

społecznego, porządku oraz zasad BHP. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować 

rozwiązanie niniejszej umowy przez organizatora w trybie natychmiastowym.  

13. Za szkody spowodowane przez dziecko i ich zachowanie odpowiadają rodzice.  

14. Rodzic zobowiązany jest do powiadamiania organizatora o rezygnacji z zajęć, co najmniej 

na jeden miesiąc przed rezygnacją. W przypadku nie powiadomienia organizatora o 

rezygnacji organizator pobierze opłatę za następny okres.  

15. Rodzic oświadcza, że został wyczerpująco poinformowany o systemie nauczania, co 

akceptuje.  

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

17. Spory, które mogłyby wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,  a w 

przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

18. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 

konkursów i uroczystości organizowanych przez Puzzle Club oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, 

plakatach i folderach w celu informacyjnym i promocji klubu.  

(na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 

2006 nr 90 poz. 631ze zm.)    

19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

  

 Rodzic / opiekun prawny             Organizator  


