
 

 
 

 

UMOWA  Z RODZICEM / PRAWNYM OPIEKUNEM 

UCZESTNICTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLIADA.PL 

 

zawarta w dniu ……………………….…….. w ……………………………..  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usługowym Adrian Szpakowski        

z siedzibą w Słupsku, ulica Michnackiego 5/36 

NIP: 839-297-83-01 

reprezentowaną przez:  

Adriana Szpakowskiego 

Zwaną dalej PROMOTOREM 

 

a …………………………………………………………. 

zamieszkałym/ą:…………………………………….......... 

……………………………………………………………. 

PESEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Będącą prawnym opiekunem dziecka:  

…………………………………………………………… 

Zwanym/ą dalej RODZICEM 

 

§ 1 

PROMOTOR oświadcza, że jest ORGANIZATOREM zajęć ruchowych z piłkami znanych pod nazwą i programem „PRZEDSZKOLE I 

PIŁKA”, wchodzących w skład ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym PRZEDSZKOLIADA.PL. 

RODZIC oświadcza, że zapisuje dziecko do ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL, na czele z zapisaniem 

dziecka do programu zajęć ruchowych pn. „Przedszkole i piłka” organizowanych na terenie Przedszkola Niepublicznego „Bystrzaki” 

przy ulicy Monte Cassino 18A w Szczecinie. 

§ 2 

Zobowiązania PROMOTORA: 

1. PROMOTOR zobowiązuje się do realizacji na terenie PLACÓWKI programu zajęć „Przedszkole i piłka” w ramach ogólnopolskiego 

systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL,  

2. PROMOTOR zapewni niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. 

3. PROMOTOR zapewni osobę prowadzącą zajęcia „Instruktor Przedszkoliada.pl”, posiadającą wszelkie uprawnienia wymagane do 

prowadzenia w przedszkolu zajęć „Przedszkole i piłka” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl. 

4. PROMOTOR wręczy DZIECKU na zakończenie roku przedszkolnego dyplom ukończenia cyklu zajęć „PRZEDSZKOLE I PIŁKA”. 

§ 3 

Zobowiązania RODZICA: 

1. RODZIC zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za uczestnictwo DZIECKA w zajęciach „Przedszkole i piłka, 

zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie. 

2. RODZIC zobowiązuje się do zapewnienia DZIECKU odzieży sportowej (koszulka + spodenki/spodnie dresowe) oraz butów 

sportowych, niezbędnych do brania udziału w zajęciach Przedszkole i piłka. 

§ 4 

1. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Czas trwania jednych zajęć to 30-35 minut.  

2. Terminy zajęć ustalane są z PLACÓWKĄ. W przypadku odwołania zajęć z winy PROMOTORA, PROMOTOR zobowiązuje się do 

przeprowadzenia zajęć w innym terminie, zaakceptowanym przez dyrekcję przedszkola. 

3. Grupy dzieci nie mogą przekraczać dwunastu osób. 

 



 

 
 

 

 

4.    Udział w zajęciach “Przedszkole i piłka” jest równoznaczny z wyrażeniem przez RODZICA zgody na wykorzystanie wizerunku 

DZIECKA w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych ogólnopolskiego systemu 

ruchowego dla dzieci w wieku przedszkolnym PRZEDSZKOLIADA.PL, np. filmy, zdjęcia z zajęć i imprez organizowanych przez 

PROMOTORA z udziałem uczestników zajęć.   

5. RODZIC wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z systemem ruchowym dla dzieci w wieku przedszkolnym 

PRZEDSZKOLIADA.PL zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 

 ______________________________________  Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna 

 ______________________________________  Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna   

§ 5 

1. Strony ustalają, że RODZIC będzie dokonywał stałej opłaty za uczestnictwo w PRZEDSZKOLIADA.PL w kwocie 32 zł miesięcznie 

brutto przez cały okres obowiązywania umowy.  

2. Płatność należy uregulować z góry za cały miesiąc do 10-go dnia danego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy                  

19 1140 2004 0000 3102 7563 4687 , wpisując w tytuł przelewu: Adrian Szpakowski PRZEDSZKOLIADA – IMIĘ I 

NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ PRZEDSZKOLA.  Brak danych uczestnika oraz nazwy przedszkola może skutkować nie 

zaksięgowaniem wpłaty. W przypadku braku wpłaty uczestnik może zostać wykluczony z zajęć „Przedszkole i piłka” 

3. Wszelkie sprawy związane z płatnościami proszę kierować pod numer telefonu 881 490 930 lub na adres e-mail: 

szczecin@przedszkoliada.pl 

4. Organizator nie umożliwia „odpisów” od ceny zajęć. W przypadku nieobecności dziecka cały miesiąc należy uiścić połowę kwoty. 

§ 6 

1. Strony mają prawo do miesięcznego okresu wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie wchodzi w życie z kolejnym 

okresem rozliczeniowym. 

2. PROMOTOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

a. Nastąpi konieczność zmiany warunków prowadzenia zajęć (termin, miejsce, cena) bez winy PROMOTORA. 

b. Nie zostanie uiszczona uzgodniona opłata za zajęcia w ustalonym przez strony terminie. 

3. RODZIC oświadcza iż zapoznał się i akceptuje regulamin zajęć „Przedszkole i piłka” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki 

ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL.. 

4. Umowa obowiązuje do dnia ……………………… roku. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

RODZIC            PROMOTOR 

 

 

 

 

Zapraszamy do polubienia strony Przedszkoliada Szczecin na facebooku. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informację dotyczące 

systemu, oraz samych zajęć. 

www.facebook.com/szczecinprzedszkoliada. 

mailto:szczecin@przedszkoliada.pl
http://www.facebook.com/szczecinprzedszkoliada

