
Załącznik nr 1 do regulaminu

UMOWA 

o świadczenie usług w zakresie udziału w zajęciach popołudniowych zawarta pomiędzy: 

Fundacją Inteligentna Małopolska z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31- 542  w
Krakowie,  NIP: 6751645858

zwaną w dalszej części „Organizatorem”. 

 a 
……………………………….. ………………………………………………………. - przedstawicielem ustawowym
zgłaszającym Uczestnika zajęć popołudniowych, zwanym w dalszej części „Zgłaszającym”. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na warsztaty popołudniowe w FabLabie
Małopolska, przy ul. Królewskiej 65a osób, co do której Zgłaszający sprawuje pieczę
prawną. Zleceniodawca zapisuje dziecko na warsztaty, które odbywać się będą:

…………………………………………………………… o godzinie……………………...

2. Regulamin zajęć popołudniowych stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Zawarcie umowy następuje po podpisaniu niniejszej umowy i wpłaceniu zaliczki przez
Zgłaszającego.

4. Umowa ulega rozwiązaniu bez składania odrębnych oświadczeń w razie niewpłacenia
opłaty lub zaliczki zgodnie z Regulaminem zajęć popołudniowych. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć
popołudniowych i zapoznania z nimi dziecka – Uczestnika zajęć. Uczestnik zajęć ma
obowiązek przestrzegać regulaminu zajęć popołudniowych. 

2. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich ponosi Zgłaszający. 

3. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty
zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć popołudniowych. 

§ 3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zajęć popołudniowych zobowiązany jest:  brać udział w całym programie, 
stosować się do poleceń prowadzących,  przestrzegać regulaminu obowiązującego na



terenie placówki, w której odbywa się zajęcia popołudniowe, nie przeszkadzać innym
w korzystaniu z atrakcji,  utrzymywać w porządku i czystości miejsce odbywania zajęć.
W przypadku naruszenia powyższych obowiązków oraz w przypadkach określonych w
Regulaminie zajęć popołudniowych uczestnik może zostać wykluczony z zajęć bez
zwrotu opłaty za zajęcia popołudniowe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy
osobistych i ich eksploatację przez innych uczestników zajęć.

§ 4 OPŁATY 

1. Opłata z udział w jednym semestrze zajęć jest podana na stronie internetowej
Organizatora oraz w regulaminie zajęć popołudniowych. 

2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia zapisu oraz
zawarciu umowy należy w ciągu 7 dni wpłacić zadatek w wysokości 200 zł (dwieście
złotych) za udział jednego dziecka w jednym cyklu ( semestrze), na rachunek: 90 1020
2892 0000 5902 0665 2400 Tytułem: imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć, dzień, w
którym się odbywają.

3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i regulaminów wskazanych
w § 2 ust. 1.

4. Pozostałą część opłaty należy wpłacić przelewem na konto lub osobiście w siedzibie
FabLabu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich
rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku rezygnacji w
terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć Zgłaszającemu nie przysługuje
zwrot wpłaconej zaliczki. 

6. W razie choroby dziecka lub w razie opuszczenia przez dziecko zajęć, zajęcia
przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie.

7. Rezygnacja z zajęć po rozpoczęciu cyklu ( semestru) niezależnie od przyczyn nie
uprawnia Zgłaszającego do żądania zwrotu wniesionych opłat. 

§ 5 ODWOŁANIE ZAJĘĆ

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu okoliczności
niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej,
a także w przypadku gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników w
grupie. Jeżeli Zgłaszający nie będzie zainteresowany innym zajęciami, Organizator
zwróci wpłaconą kwotę. Poza zwrotem wpłaconej kwoty, organizator nie będzie
obciążony odsetkami, kosztami manipulacyjnymi i innymi kosztami dodatkowymi z
tytułu odwołania wybranego zajęć. Zgłaszającym nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora z powodu odwołania zajęć popołudniowych.

2. Rezygnacja z zajęć po rozpoczęciu cyklu niezależnie od przyczyn nie uprawnia
Zgłaszającego do żądania zwrotu wniesionych opłat, z zastrzeżeniem ust. 26. 



3. W przypadku odwołania cyklu zajęć z przyczyn zawinionych przez Organizatora
Organizator zwraca Zgłaszającemu pełną wpłaconą wcześniej kwotę. Wyczerpuje to
roszczenia Zgłaszającego z powodu odwołania zajęć popołudniowych.

4. Organizator i Zgłaszający nie ponoszą odpowiedzialności za brak wykonania lub
nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z organizacją i udziałem w zajęciach,
jeśli zostało to spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej. 

5. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się, takie zdarzenia powstałe z przyczyn
niezależnych od stron, które uniemożliwiają realizację zajęć, a w szczególności:

• klęski żywiołowe,
• kataklizmy,
• epidemie lub stan zagrożenia epidemiologicznego,
• decyzje władz administracji państwowej uniemożliwiające odbycie planowanych
zajęć,
• nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju lub regionu. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator                                                                                                                              Zgłaszający

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


