UMOWA EDUKACYJNA
ZAWARTA W DNIU:……..……………

1.

2019 ROKU

Strony Umowy Edukacyjnej
Szkoła: SNS Łukasz Aranowski, Anna Ćwierzyńska, Paweł Ćwierzyński, Artur Gawiński spółka cywilna, z
siedzibą w Warszawie, 02-508, ul. Puławska 39 lok.30, NIP 5213848923, REGON 381941368, strona
internetowa: www.sns.szkola.pl, telefon: (22) 20 36 100, e-mail: sekretariat@sns.szkola.pl;
Opiekun: Pan/Pani ……………………………………………………………………………………….……………..,
adres zamieszkania: ……………….……………………………………………………………………………………,
…..……………………..………………….……………………………………………………………….………………,
PESEL: ……………………………., telefon: ……………….…………., e-mail: …………………...…….….....…..,

2.

Dane Ucznia
Umowa Edukacyjna dotyczy Ucznia pozostającego pod opieką prawną Opiekuna:
Imię/-ona i nazwisko Ucznia: ...……………………………….……………………………………………………….,
PESEL (lub data urodzenia): ………………………………………………….., klasa: ………..……………..….... .

3.

Zajęcia
Uczeń uczestniczy w Zajęciach prowadzonych przez Szkołę w semestrze letnim (luty-czerwiec) 2019 roku:
Nauki ścisłe

□

Fizyka

□

Matematyka

□

Pracownia chemiczna

□

Oprócz Matematyki, na Zajęciach obowiązuje posiadanie Ubrania Ochronnego (bawełnianego fartucha i
okularów ochronnych).
Pojedyncze Zajęcia trwają: 1 godzinę 40 minut (2 razy 45 minut z 10-cio minutową przerwą), zaczynają się o
godzinie ……………….; raz w tygodniu w dniu:
poniedziałek

□

wtorek

□

środa

□

czwartek

□

□

piątek

sobota

□

niedziela

□

Zajęcia odbywają się w:
Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
Inne miejsce

□

Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa

□

□ adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uczeń uczestniczy pierwszy raz w Zajęciach w dniu: ….....................................2019 roku.
Zajęcia nie odbywają się w następujących okresach: 21-22 IV, 27 IV-5 V, 9 VI, 20-30 VI.
4.

Opłata
Zawierając Umowę Edukacyjną, Opiekun zobowiązuje się zapłacić Opłatę za wszystkie Zajęcia przewidziane
w trakcie trwania Umowy Edukacyjnej, w kwocie 960 zł, bez względu na liczbę Zajęć, na których pojawi się
Uczeń. Opiekun zapłaci Opłatę lub raty Opłaty według następującego schematu:
w czterech równych ratach (po 240 zł)

□

w dwóch równych ratach (po 480 zł)

□

jednorazowo

Opłata płatna jednorazowo / pierwsza rata Opłaty powinna być wpłacona przed pierwszymi Zajęciami.
Kolejne raty płatne są najpóźniej w terminach (w 2019 roku), podanych w poniższej tabeli:
Płatność Opłaty:
- w czterech równych ratach
- w dwóch równych ratach

Rata II

Rata III

Rata IV

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 kwietnia

-

-

□

UMOWA EDUKACYJNA
W przypadku płatności w dwóch ratach lub jednorazowo Opiekun otrzymuje rabaty kwotowe, pod warunkiem
opłacenia Opłaty / obu rat Opłaty terminowo. Rabaty te nie obowiązują w przypadku zwrotu Opiekunowi
części Opłaty z przyczyn określonych w Regulaminie. Rabaty wynoszą:
- 80 zł od drugiej raty - dla zapłaty Opłaty w dwóch ratach (raty Opłaty po rabacie: I - 480 zł; II – 400 zł);
- 170 zł - dla zapłaty Opłaty jednorazowo (Opłata po rabacie: 790 zł).
Opłata / rata Opłaty jest płatna gotówką za pisemnym pokwitowaniem wpłaty, lub przelewem na konto
Szkoły prowadzone w ING Bank Śląski S.A., o numerze: 71 1050 1025 1000 0092 6242 1432. W tytule
przelewu należy wpisać imię i nazwisko Ucznia.
Opiekun niniejszym wpłaca gotówką, a Szkoła niniejszym kwituje otrzymanie kwoty:
5.

złotych.

Zgody Opiekuna
Marketing: Opiekun zgadza się na przesyłanie mu informacji, w tym informacji
marketingowych, na temat Zajęć Edukacyjnych oraz innych usług i towarów edukacyjnych
oferowanych przez Szkołę, elektronicznie lub pocztą na adresy podane w komparycji Umowy
Edukacyjnej.
Wizerunek: Opiekun zgadza się na wykorzystanie wizerunku Ucznia utrwalonego podczas
Zajęć w postaci materiału zdjęciowego lub filmowego, oraz na modyfikacje tego materiału, dla
celów promocji Szkoły, z zastrzeżeniem, że zmiany materiału nie zniekształcają wizerunku ani
nie naruszają dóbr osobistych Ucznia. Zgoda jest nieograniczona czasowo ani terytorialnie.

6.

□
NIE □

TAK

□
NIE □

TAK

Pozostałe postanowienia
Informacje dodatkowe o Zajęciach (w tym opis Zajęć) zawarte są na stronie internetowej Szkoły.
Administratorem danych osobowych Opiekuna i Ucznia jest Szkoła. Szczegółowe informacje o zakresie
przetwarzanych danych oraz uprawnieniach Opiekuna i Ucznia, w związku z przepisami o ochronie danych
osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, podane są w Informacji RODO, załączonej do Umowy Edukacyjnej.
W sprawach nieuregulowanych Umową Edukacyjną mają zastosowanie postawienia Regulaminu
obowiązującego w chwili podpisywania Umowy Edukacyjnej, załączonego do Umowy Edukacyjnej.
W przypadku kolizji postanowień Umowy Edukacyjnej i postanowień Regulaminu, postanowienia Umowy
Edukacyjnej mają pierwszeństwo.
Jeżeli Umowa Edukacyjna została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Szkoły, Opiekun może odstąpić
od Umowy Edukacyjnej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu można
skorzystać z załączonego Formularza Odstąpienia od Umowy Edukacyjnej.
Opiekun niniejszym kwituje otrzymanie: Informacji RODO

□, Regulaminu □, Formularza Odstąpienia □.

Umowa Edukacyjna jest zawierana na czas określony od dnia jej podpisania do dnia ostatnich Zajęć.
Umowę Edukacyjną podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Szkoły oraz dla Opiekuna.
Dodatkowe postanowienia uzgodnione przez Szkołę i Opiekuna:

______________________________
Szkoła

__________________________________
Opiekun

