
UMOWA 

na odpłatne zajęcia edukacyjno-techniczne 

organizowane przez MMG S. C. - M. Grygorczuk, M. Grygorczuk 

Umowa zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:

MMG S. C. - M. Grygorczuk, M. Grygorczuk 
ul. Jaworowa 7, 
15-808 Białystok 
reprezentowanym przez Macieja Grygorczuka

zwanym dalej ORGANIZATOREM a 

Panem/Panią .........................................................................................................................................................

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

zam. .......................................................................................................................................................................

zwanym(ną) dalej OPIEKUNEM. 

nr tel. .................................................................. adres e-mail: ............................................................................ 

§ 1 

OPIEKUN zapisuje .......................................................................................zwanym(ną) dalej UCZESTNIKIEM

                                                               (imię i nazwisko dziecka) / (wiek) 

na zajęcia LASTAG: SEKCJA TECHNICZNA 

sezon..........................................................................temat..................................................................................

realizowane w dniach............................................................................................................................................

zwane dalej WARSZTATAMI, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 



§ 2

1. WARSZTATY odbywać się będą w budynku przy ul. Przędzalnianej 60 zgodnie z Harmonogramem, 

podanym do wiadomości uczestników, przed rozpoczęciem zajęć (na początku miesiąca, kwartału, 

semestru). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, z uprzedzeniem Uczestników przed WARSZTATAMI, w którym to szczególnym wypadku

- nowy termin zajęć - zostanie wyznaczony z uwzględnieniem możliwości czasowych i 

organizacyjnych Uczestników oraz ORGANIZATORA.

3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany miejsca odbywania się WARSZTATÓW, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, z uprzedzeniem OPIEKUNÓW przed WARSZTATAMI.

§ 3 

1. Udział dziecka w WARSZTATACH jest możliwy po:

a. dostarczeniu do ORGANIZATORA podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka umowy, 

b. wpłaceniu na konto ORGANIZATORA kwoty, która wynika z harmonogramu zajęć, tj. ……………zł, 

za pojedyncze zajęcia warsztatowe, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca realizacji zajęć; 

Dane do przelewu: MMG S. C. - M. Grygorczuk, M. Grygorczuk ul. Jaworowa 7, 15-808 Białystok

nr konta ORGANIZATORA: 

BANK: ING Bank Śląski

NR KONTA: 22 1050 1823 1000 0092 2582 2171  

TYTUŁEM: imię i nazwisko UCZESTNIKA, nazwa WARSZTATÓW

c. płatności za WARSZTATY można także dokonać w lokalu, gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

2. Po otrzymaniu płatności ORGANIZATOR na prośbę rodziców/opiekunów wystawi fakturę imienną po 

otrzymaniu poniższych danych: 

imię i nazwisko / nazwa instytucji ..................................................................... …...................................

PESEL /NIP ...................................................................................................................................... …...

pełny adres .............................................................................................................................................

§ 4

1. Podpisanie umowy lub wpłacenie należności jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez 

ORGANIZATORA miejsca na zajęcia dla zgłoszonego UCZESTNIKA oraz akceptacją warunków 

udziału w zajęciach.

2. Wszelkie warunki uczestnictwa zawarte są w niniejszej umowie a harmonogram zajęć przekazywany 

jest przed lub w dniu ich rozpoczęcia.



§ 5

1. OPIEKUN może zrezygnować z udziału w zajęciach zgłoszonego dziecka wysyłając do 

ORGANIZATORA stosowną wiadomość na adres: info@lastag.pl

2. Jeśli rezygnacja nastąpi podczas cyklu WARSZTATÓW, ORGANIZATOR nie jest zobowiązany do 

zwrotu płatności za zajęcia, na których UCZESTNIK nie jest obecny. 

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby, zaległe zajęcia nie mogą odbyć 

się w innym terminie wybranym przez rodziców/opiekunów.

4. Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności na poczet (jako cała opłata lub jej część) innych 

WARSZTATÓW oferowanych przez ORGANIZATORA. 

5. ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotów należności za udział w WARSZTATACH lub pojedynczych 

zajęciach, w przypadku, gdy UCZESTNIK nie jest na nich obecny. 

§ 6

1. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w WARSZTATACH, 

ORGANIZATOR może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia 

jednocześnie dokonując proporcjonalnego zwrotu opłaty na rzecz OPIEKUNA. 

§ 7

1. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż OPIEKUN został poinformowany, że prawa

autorskie do programów, gier, zabaw oraz lekcji edukacyjnych są własnością intelektualną 

ORGANIZATORA.

2. Własnością ORGANIZATORA pozostają także wszystkie przedmioty, narzędzia, sprzęty, materiały, 

płody rolne, zwierzęta lub rośliny nabyte lub powstałe w wyniku prowadzonych WARSZTATÓW.

§ 8 

1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku 

uczęszczającego na zajęcia dziecka do celów informacyjno-promocyjnych, czyli promowanie zajęć 

prowadzonych przez ORGANIZATORA 

2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku UCZESTNIKA prosimy o przesłanie 

pisemnego oświadczenia na adres: info@lastag.pl

§ 9

1. UCZESTNIK WARSZTATÓW ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku

oraz zasad BHP. 
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2. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować rozwiązanie niniejszej umowy przez 

ORGANIZATORA w trybie natychmiastowym. 

3. Za szkody spowodowane przez UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW i ich zachowanie odpowiadają 

rodzice. 

4. W razie złego zachowania dziecka uczestniczącego w zajęciach, prowadzący zajęcia może podjąć 

decyzję o odsunięciu UCZESTNIKA od zajęć. 

5. Rodzice/opiekunowie UCZESTNIKA są każdorazowo powiadomieni o zaistniałej sytuacji przez 

prowadzącego. 

6. Płatność za zajęcia, od których z własnej winy, UCZESTNIK został odsunięty, NIE BĘDZIE 

ZWRACANA. 

§ 10

1. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników WARSZTATÓW decyduje 

kolejność wpływów opłat na konto ORGANIZATORA.

2. Dzieci powinny uczestniczyć w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. W wyjątkowych 

sytuacjach osoba prowadząca może dopuścić do udziału w zajęciach dziecko młodsze lub starsze niż 

przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jej opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.

§ 11

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać 
UCZESTNIKÓW z WARSZTATÓW. W przypadku jakichkolwiek zmian należy poinformować o nich 
ORGANIZATORA na piśmie. Samodzielne opuszczenie Centrum przez UCZESTNIKA wymaga 
pisemnej zgody rodziców.

2. Rodzice/opiekunowie opuszczają miejsce, w którym odbywają się WARSZTATY dopiero po 
przekazaniu UCZESTNIKA bezpośrednio pod opiekę PROWADZĄCEGO, a po zakończeniu zajęć 
zgłaszają PROWADZĄCEMU odbiór UCZESTNIKA. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną 
rozpoczęcia i po godzinie zakończenia WARSZTATÓW odpowiada rodzic/opiekun

3. Rodzice/opiekunowie nie uczestniczą w WARSZTATACH (z wyjątkiem kursów zakładających udział 
rodzica/opiekuna), aby nie rozpraszać UCZESTNIKÓW i nie burzyć porządku wewnętrznego 
WARSZTATÓW. Mają natomiast prawo do udziału w WARSZTATACH otwartych i zajęciach 
pokazowych na koniec semestru.

§ 12

1. Umowa może być przedłużona na kolejny cykl WARSZTATÓW (drugi semestr/rok) bez konieczności 

jej aneksowania pod warunkiem uregulowania płatności wynikającej z harmonogramu kolejnego cyklu.



§ 13

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

2. Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

ORGANIZATOR                                                                                                       OPIEKUN 


