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Umowa uczestnictwa w „Projekcie edukacyjno-rozwojowym SZKOŁA W DOMU” 

Zawarta dnia ...................... w Olsztynie pomiędzy: 

Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o., ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, zwanym dalej organizatorem, 
 

reprezentowanym przez Karola Zamojskiego, Koordynatora Projektu na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa 

a 
 

……………………………………..….…..zwanym dalej rodzicem 

zamieszkałym przy ul. 

będącym opiekunem ................................................................. zwanego dalej dzieckiem. 
 

§1 
 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia “Projektu edukacyjno-rozwojowego SZKOŁA 

W DOMU” składającego się z warsztatów, zajęć, korepetycji opisanych w załączniku nr. 1 do 

niniejszej umowy, w roku szkolnym 2022/2023 obejmującym okres od 1 września 2022 do 24 

czerwca 2023. 

2. Projekt realizowany będzie w “Domu Rozwoju” w Olsztynie, przy ulicy Zakole 23B. 

3. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych. 

4. Organizator posiada stosowne Kompetencje, Kwalifikacje i Doświadczenie niezbędne do realizacji 

warsztatów z danej tematyki oraz przez okres obowiązywania umowy będzie stosowała się w pełni do 

obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych norm i standardów dotyczących realizacji niniejszej 

umowy. 

 
§2 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie płatne przez rodzica na rzecz organizatora w wysokości 10440,00 zł – 

abonament roczny płatny w 12 ratach po 870,00 zł każda, lub w 10 ratach po 1044,00 zł każda. Frekwencja 

ucznia na zajęciach nie wpływa na zmianę wysokości abonamentu. 

2. Wpłaty będą dokonywane na konto: 15 1050 1764 10000 0090 8199 3579. W tytule wpłaty należy 

wskazać imię i nazwisko dziecka, rok lub semestr lub miesiąc, za który wnoszona jest opłata. 

3. Terminy płatności w dla poszczególnych wariantów: 

a. opłata abonamentowa za cały rok - płatne do końca września, 

b. opłata abonamentowa w 2 ratach – pierwsza rata płatna do końca września, druga rata płatna do końca 

lutego, 

c. opłata abonamentowa w ratach miesięcznych: 

➢ cykl 12 miesięczny - rata płatna do 10 dnia miesiąca, 

➢ cykl 10 miesięczny – rata płatna do 10 dnia miesiąca. 
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4. W okresie trwania umowy podane w ust. 1 wynagrodzenie może ulec zmianie kwartalnie o 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS, nie więcej niż 

o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie 

Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za poprzedni kwartał. Wzrost składników 

cenotwórczych dostaw, towarów i usług nie większy niż 2% nie będzie stanowił podstawy do 

ubiegania się o wzrost wartości umowy. 

 
§3 

 

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

dodatkowych zajęć w terminie dogodnym dla obu stron. 

2. 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. 

3. 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. 

 
§4 

 
1. Za szkody spowodowane przez dziecko i ich zachowanie odpowiadają rodzice. 2. Rodzic 

zobowiązany jest do powiadamiania organizatora o rezygnacji z zajęć, co najmniej na jeden 

miesiąc przed rezygnacją. 

3. Rodzic oświadcza, że został wyczerpująco poinformowany o przedmiocie umowy, co akceptuje. 
 

§5 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Spory, które 

mogłyby wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 

możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny z siedzibą w 

Olsztynie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

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

 

 

Rodzic / opiekun prawny Organizator 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku, fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć i 

filmów na stronie szkoły oraz portalach społecznościowych 

• Wyrażam zgodę* • Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Domy Rozwoju 

Edukacja Sp. z o.o., NIP 5862364926, do promowania działań związanych z działalnością placówki, w 

szczególności przetwarzania i utrwalania materiałów, w tym upowszechnienia zdjęć oraz materiałów 

filmowych do materiałów promocyjnych, dziennikarskich, jak również na portalach 

społecznościowych Facebook oraz YouTube (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych). 

 

 
………………………………………………………..…….. 

Opiekunowie 

 

 

 

 

Zgoda na doręczanie zawiadomień i oświadczeń Organizatora w związku z umową drogą elektroniczną 

• Wyrażam zgodę* • Nie wyrażam zgody* 

Wyrażam zgodę na doręczenie mi wszelkich zawiadomień i oświadczeń Szkoły dokonywanych w 

związku z niniejszą umową drogą mailową na adres .................................................................... W 

przypadku zmiany adresu do doręczeń, w tym adresu mailowego, każda ze Stron zobowiązana jest o 

Fakcie tym poinformować drugą Stronę umowy. 

 

 
……………………………… 

Opiekunowie 
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Klauzula informacyjna RODO (dla projektu Szkoła w Domu) 

 
Dot. Ucznia …………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

● Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Domy 

Rozwoju Edukacja Sp. z o.o. 

● Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 

grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa 

się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia RODO. 

● Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi 

informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

odpowiednim organom publicznym. 

● Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie 

odbywa się do momentu jej wycofania. 

● Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje 

Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

● Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości: 

 
Czytelny podpis rodzica:.……………………………… 
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Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) Projekt Szkoła w Domu 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: ● 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Domy Rozwoju 

Edukacja Sp. z o.o. 

● Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 

grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa 

się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia RODO. 

● Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi 

informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

odpowiednim organom publicznym. 

● Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie 

odbywa się do momentu jej wycofania. 

● Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje 

Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

● Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik nr. 1 

 

● Zajęcia edukacyjne (realizacja podstawy programowej zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym) 

● Zajęcia artystyczne (malarskie, taneczne, muzyczne) 

● Warsztaty rękodzielnicze 

● Zajęcia inżynieryjno- konstruktorskie 

● Konsultacje przedmiotowe 

● Wspólne projektowanie i uprawa ogrodu 

● Warsztaty kulinarne 

● Opieka psychologiczno-pedagogiczna 

● Język angielski 

● Zajęcia komputerowe (kodowanie i programowanie) 

● Możliwość spędzenia pierwszego tygodnia wakacji na półkolonii (bez ponoszenia opłat) 
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