UMOWA O UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH:
PÓŁKOLONIA - MUZYCZNE PORUSZENIE
NR …………………………..
Zawarta w .............................. dnia ............................ 2022, pomiędzy:
Anną Magiera, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Muzyczna Mozart, z
siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 227, 30-218 Kraków, NIP 677225974, REGON: 122569228
reprezentowana przez pełnomocnika ________________________________ zwanej dalej jako Organizator
a
Panem/Panią ………………………………………….………………… zam. …………………………………………………………………………….…
……………………………………………………….……………… PESEL: …………….…………….…………….Telefon: ….......…………........….
e-mail: ……….........................................…………….…………….………............................., zwanej dalej jako Opiekun
1. Szczegółowe warunki umowy zostały określone w regulaminie półkolonii stanowiącym
załączniki do niniejszej umowy.
2. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnika oraz Opiekuna zostały zawarte w Karcie
Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.
3. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem oraz że akceptuję zawarte w nim
postanowienia i warunki.
4. Oświadczam, że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych osoby
będącej pod moją władzą rodzicielską lub opieką do uczestnictwa w półkolonii Muzyczne
Poruszenie.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
osoby będącej pod moją władzą rodzicielską lub opieką do celów związanych
z wykonaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016 - RODO).
Integralną część umowy stanowi informacja-oświadczenie rodziców uczestnika wypoczynku
o zapoznaniu się z polityką prywatności Prywatnej Szkoły Muzycznej MOZART.

………………………………………………………….

…….………………………...…………………………

(Organizator)

(Opiekun)

REGULAMIN PÓŁKOLONII
MUZYCZNE PORUSZENIE - półkolonie z muzyką, ruchem i wędrówkami
1. Organizatorem półkolonii Muzyczne Poruszenie jest Prywatna Szkoła Muzyczna Mozart.
2. Uczestników półkolonii oraz ich opiekunów obowiązuje niniejszy Regulamin Półkolonii.
3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat, a w przypadku uczestnictwa
rodzeństwa - 5 do 12 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej
Uczestnika oraz uregulowanie opłaty.
5. Zapisy na półkolonie tematyczne trwają od 1 marca br., minimalna liczba uczestników w
jednej grupie to 6 osób, a maksymalna to 15 osób.
6. Koszt jednego turnusu oraz innych form uczestnictwa w półkolonii określone są w cenniku,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Półkolonii
7. Rezerwując półkolonię w Prywatnej Szkole Muzycznej MOZART należy dokonać płatności
całej kwoty, bądź zaliczki w wysokości 100 zł. W przypadku wpłaty zaliczki, pozostała część
należności winna być uregulowana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem półkolonii.
Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
8. Dokonanie wpłaty zaliczki, bądź pełnej kwoty jest gwarancją rezerwacji miejsca na półkolonii.
9. Płatność może zostać zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Organizatora, bądź, po
wcześniejszym potwierdzeniu z administracją Szkoły, gotówką w siedzibie Organizatora.
10. Jeden turnus trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku).
11. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.17.00.
12. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 8.30) i
odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 17:00). Za odebranie dziecka po godzinie 17:00
zostanie naliczona dodatkowa opłata (wg cennika). Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni
za bezpieczną drogę dziecka do siedziby Organizatora i z powrotem.
13. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 20:00 organizator zobowiązany będzie
powiadomić odpowiednie służby.
14. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii tylko przez Opiekuna i osoby upoważnione w karcie
kwalifikacyjnej.
15. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu
zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.
16. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu
turnusu. Zmiany mogą dotyczyć wycieczek z powodu złej pogody.
17. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
1) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
2) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii,
3) życzliwego traktowania;
4) zgłaszania uwag i pomysłów co do kwestii związanych z prowadzeniem oraz
organizacją zajęć.
18. Uczestnicy mają obowiązek:
1) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
2) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
3) brać udział w realizacji programu półkolonii;
4) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
5) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody materialne wyrządzone przez
dziecko odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie);
6) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków:

19.

20.

21.

22.
23.
24.

7) przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
8) uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw i
aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków
atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być
przygotowanym do spacerów plenerowych.
Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach
(bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w
ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. • Dokonać wpłaty pozostałej
części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie
oznaczać rezygnację z turnusu. • Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień
przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.
*** UWAGA ZNIŻKI ***
Uczestnictwo w Półkoloniach - Muzyczne Poruszenie Poruszenie upoważnia do promocji na
zapis na rok szkolny 2022-23 - rabat w wysokości 50% opłaty wpisowej.
Uczestnictwo w Półkoloniach - Muzyczne Poruszenie uprawnia do zniżki 10% w innych
zajęciach z wakacyjnej oferty Szkoły.
Uczestnictwo rodzeństwa w Półkoloniach - Muzyczne Poruszenie uprawnia do zniżki 10% dla
2-giego i kolejnego dziecka.
Dane do przelewu: Prywatna Szkoła Muzyczna MOZART, ul. Królowej Jadwigi 227, 30-218,
Kraków, Numer rachunku: 48 1140 2004 0000 3002 7402 5954, tytułem: MUZYCZNE
PORUSZENIE, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego: …………………………………
Załącznik nr 1 - CENNIK:
- turnus półkolonii (zapis do 30.04.2021) - 640 zł,
- turnus półkolonii (zapis po 30.04.2021) - 740 zł,
- dopłata w przypadku liczby uczestników nie przekraczającej 10 osób - 50 zł
- jednodniowe uczestnictwo w półkolonii - 150 zł,
- dodatkowa godzina opieki nad dzieckiem - 50 zł.

INFORMACJA ADMINISTRATORA:
Administratorem Danych Osobowych jest Prywatna Szkoła Muzyczna MOZART w Krakowie: Dane Inspektora Danych
Osobowych: Grzegorz Sikora iod@pionier-szkolenia.pl, Dyrektor Szkoły informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 RODO, Powyższe Dane nie będą
przekazywane podmiotom trzecim. Przysługuje państwu prawo do: Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa
do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką
ochrony danych osobowych prowadzoną przez szkołę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas
ewentualnych roszczeń stron z tytułu umowy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ, FILMÓW ORAZ UTWORÓW
MUZYCZNYCH I PRAC PLASTYCZNYCH
Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem mojego syna/córki w Półkoloniach organizowanych przez PRYWATNĄ SZKOŁĘ
MUZYCZNĄ MOZART w Krakowie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z
promocją. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, prace plastyczne, filmy lub nagrania wykonane podczas
zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej oraz facebooku PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ MOZART oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie zgody jest dobrowolne. Ponadto oświadczam, że dobrowolnie podaję
swoje dane osobowe w powyżej wskazanym celu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO 2016/679 oraz zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
…………………………………………………… Podpis Rodzica/Opiekuna
ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych przez PRYWATNĄ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ MOZART w Krakowie, w szczególności: imienia i nazwiska oraz adresu
e-mail polegające na wysyłaniu na mój adres e-mail informacji o aktualnej ofercie i promocjach administratora przez okres 10
lat lub do wycofania zgody. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z
dn. 18.07.2002 r.(Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
…………………………………………………… Podpis Rodzica/Opiekuna

