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UMOWA 

zawarta w dn. ______________________ roku w Gliwicach pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100), Zwycięstwa 1/1, NIP: 6312417032 

reprezentowanym przez: 

Marka Niewiarowskiego - Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej Organizatorem, 

 

a 

 

_______________________________________________________________________ (imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

_______________________________________________________________________ (adres zamieszkania) 

_______________________________________________________________________ (PESEL) 

zwanym dalej Zgłaszającym, 

zgłaszającym dziecko 

_______________________________________________________________________ (imię i nazwisko dziecka) 

_______________________________________________________________________ (data urodzenia dziecka) 

zwanym dalej Uczestnikiem. 

 

§ 1. 

Zasady ogólne 

 

1. Umowa określa warunki przeprowadzenia COOLturalnych Wakacji dla dzieci organizowanych 

przez Stowarzyszenie GTW. 

2. Polityka prywatności RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Karta Kwalifikacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Zgłaszający oświadcza, że jest opiekunem prawnym Uczestnika i wyraża zgodę na udział 

Uczestnika w COOLturalnuch Wakacjach 2020. 

5. Warsztaty odbywają się w Stacji Artystycznej Rynek, ul. Rynek 4-5, 44-100 Gliwice w 6 turnusach: 

06.07 - 10.07.2020 

13.07 - 17.07.2020 

20.07 - 24.07.2020 

27.07 - 31.07.2020 

03.08 - 07.08.2020 

10.08 - 14.08.2020 

6. Warunkiem uruchomienia warsztatów jest zebranie się minimum 5 Uczestników na turnus. 

W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby Uczestników i odwołaniu warsztatów, Organizator 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

W szczególnych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu warsztatów dla 

mniejszej lub większej grupy osób. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. 

8. Niniejsza umowa stanowi równocześnie regulamin warsztatów COOLturalne Wakacje. 
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§ 2. 

Zapisy i opłaty 

 

1. Zapisu na COOLturalne Wakacje należy dokonać telefonicznie (504 676972) lub za pomocą poczty 

elektronicznej (zapisysar@gmail.com). 

2. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności w wysokości 300 zł do 25 czerwca. 

Kwota obejmuje zadatek w wysokości 100 zł. 

3. Opłata obejmuje: 

a) 8-godzinną opiekę pod okiem wykwalifikowanych opiekunów, 

b) zajęcia artystyczne, wycieczki (bilety wstępu), 

c) 3 posiłki: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje (herbata, woda, sok), 

d) ubezpieczenie grupowe NNW, 

e) wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

4. Opłaty za COOLturalne Wakacje przyjmowane są przelewem na konto bankowe: 

Bank Pekao SA 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493 

5. Potwierdzeniem zapisu na COOLturalne Wakacje jest wpłata zadatku w wysokości 100,00 zł do 31 

maja. Zadatek w całości zostanie zwrócony w przypadku odwołania organizacji warsztatów. 

6. Pozostałą część opłaty Zgłaszający ureguluje najpóźniej do 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

danego turnusu (warunkiem jest wcześniejsze powiadomienie o tym Organizatora oraz wpłacenie 

zadatku). 

7. Brak uiszczenia zadatku oraz pozostałej części opłaty za warsztaty skutkuje skreśleniem 

Uczestnika z listy Uczestników warsztatów. 

8. Zgłaszający ma prawo odstąpienia od umowy. Rezygnacja powinna być złożona pisemnie pocztą 

elektroniczną na adres: zapisysar@gmail.com nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

9. Zgłaszający ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy: 

a) powyżej 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu Zgłaszający otrzyma zwrot części kwoty 

w wysokości 200 zł, 

b) poniżej 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu Zgłaszający otrzyma zwrot części kwoty 

w wysokości 100 zł. 

c) w przypadku przerwania uczestnictwa w warsztatach bez podania przyczyny opłata nie będzie 

zwracana, 

d) w przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z warsztatów opłata nie będzie zwracana, 

e) w przypadku przerwania warsztatów z przyczyn zdrowotnych Organizator zwraca 

proporcjonalnie 25% sumy niewykorzystanych dni. 

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania umowy i przepisów BHP oraz bezwzględnego 

przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

ponoszenia konsekwencji finansowych ze Zgłaszającym, kiedy Uczestnik istotnie naruszył, albo 

uporczywie narusza ustalony porządek warsztatów, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym 

uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. 

3. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający. 
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4. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Zgłaszającego 

5. lub Uczestnika. 

6. Organizator zapewnia opiekę w godzinach 8.00 - 16.00. Rodzice (opiekunowie prawni) są 

odpowiedzialni za bezpieczną drogę do placówki i z powrotem  oraz do punktualnego 

przyprowadzania (do godziny 9:00) i odbierania dzieci (do 16:00). 

7. Uczestnikom warsztatów zabrania się: 

a) samowolnego opuszczania Stacji Artystycznej Rynek bądź grupy (w przypadku wyjść), 

b) samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren Stacji Artystycznej Rynek, 

c) niszczenia sprzętu znajdującego się w Stacji Artystycznej Rynek i jej otoczeniu. 

8. Uczestnik warsztatów ma prawo do: 

a) korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy, 

b) wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu, 

c) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach warsztatów. 

 

§ 4. 

Odpowiedzialność Organizatora 

 

1. Opiekunowie na COOLturalnych Wakacjach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom, jak 

najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny 

i pożyteczny. 

2. Organizator zapewnia, że zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami BHP oraz reżimu sanitarnego. 

Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązującymi zasadami. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zniszczone (telefony komórkowe, przenośny 

sprzęt elektroniczny, pieniądze i rzeczy wartościowe) z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów 

oddanych w depozyt u wychowawcy. 

 

 

Organizator       Zgłaszający 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z prawami i obowiązkami uczestnika COOLturalnych Wakacji i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

 

 

Uczestnik 
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Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 

 

Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, 

a przede wszystkim o przysługujących prawach. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 roku (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Rynek 4-5, NIP: 6312417031. 

2. Inspektor ds. Danych Osobowych: Dariusz Opoka, tel.: 500 170 516, e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 

a. zawarcie i prawidłowa realizacja umowy dotyczącej prowadzenia COOLturalnych Wakacji, 

b. marketing bezpośredni Stacji Artystycznej Rynek, 

c. analiza, weryfikacja i ocena sposobu prowadzenia zajęć. 

4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia umowy dotyczącej 

prowadzenia COOLturalnych Wakacji 2020 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia GTW 

usługi kadrowo-księgowe, informatyczne oraz marketingowe. 

6. Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach stanowią szczególną 

kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej 

realizacji umowy przez Stowarzyszenie GTW przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia 

dziecka, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w zajęciach. 

4. Ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

b. żądania od Administratora sprostowania swoich danych, 

c. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli 

Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej zajęć dla dzieci, w 

przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy. 


