Umowa uczestnictwa w zajęciach
Zawarta dnia …………………………………………………………. r. w Poznaniu, pomiędzy:

Warsztaty Agaty Spółka, Agata Nowaczyk-Łokaj, Maria Nowaczyk s.c.,
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lodowej 6/1, 60-226 Poznań, NIP 779-250-50-95, REGON: 383095140,
reprezentowaną przez Agatę Nowaczyk-Łokaj, zwaną w dalszej części umowy „Warsztaty Agaty
Spółka s.c.”
a
……………………………………………………………………………………..…PESEL: ……………………………..……………….….,
zamieszkałą/ym: ………………………………….…………………………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres mail: ………………………………………………………………….…, Nr telefonu: ………………………………………………
zwaną/go dalej Klientem lub Opiekunem, reprezentującą/ym :
imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………………………………………………………………………
data urodzenia Dziecka: ………………………………………..……………………, zwanego dalej Uczestnikiem.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika wraz z Opiekunem w zajęciach organizowanych w
sezonie 2020/21 przez Warsztaty Agaty Spółka s.c. w Poznaniu, w lokalu nr 1 przy ul. Lodowej 6.

Rodzaj zajęć: Rozwojowa Grupa Zabawowa dla dzieci w wieku od 6 mc do 3 lat
Termin i godzina zajęć: ………………………………………………………………………………………………
2. Warsztaty Agaty Spółka s.c., w ramach umowy, umożliwią Uczestnikowi wraz z jednym
Opiekunem, udział jeden raz w tygodniu w zajęciach określonych w ust. 1, na zasadach
określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie świadczenia usług, opublikowanym na stronie
www.warsztatyagaty.pl .
3. Przedmiotowe zajęcia mają charakter 90 minutowych spotkań grupowych (grupa 10 dzieci i 10
dorosłych), określonych jako zajęcia wielozmysłowe, gdzie ideą przewodnią jest WSPÓLNA
zabawa Dzieci i opiekunów: zajęcia głównie ruchowe i taneczne (zmysł równowagi) oraz zabawy
edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu), w tym aktywności z
wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (piasek, kasza, mąka, papier, woda, itp.).

§2 Czas obowiązywania i terminy zajęć
1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 26.06.2021 r., z możliwością jej pisemnego (mailem)
rozwiązania przez Strony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
skutkującego na koniec pełnego okresu rozliczeniowego (miesiąc).
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Klient (Opiekun) i Uczestnik mogą
uczestniczyć w okresie wypowiedzenia w zajęciach, do końca trwania umowy, albo zaniechać
uczestnictwa z dniem złożenia wypowiedzenia, ze skutkiem finansowym określonym w §3 ust. 8.
Informacja o wyborze musi zostać przekazana na adres biuro@warsztatyagaty.pl w dniu złożenia
wypowiedzenia, najpóźniej przed dniem wymagalności abonamentu.
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3. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu, w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 26.06.2021
r. (koniec sezonu), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerwy: „gwiazdkowej” w
dniach 21 do 26 grudnia 2020 r.
4. Za miesiąc grudzień 2020 r., w którym przypada określona w umowie przerwa „gwiazdkowa”,
zostanie obniżona cena abonamentu, jak podano w §3 ust. 1 pkt. b;
5. Warsztaty Agaty Spółka s.c. mają prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.
niedyspozycja prowadzącego, awaria w lokalu, itp.) odwołać zajęcia lub zorganizować zastępstwo
za prowadzącego, o czym poinformują Klienta w wiadomości SMS na podany w umowie numer
telefonu lub maila lub ogłoszą wiadomość na funpage Warsztaty Agaty na FB. W przypadku
całkowitego odwołania zajęć, Klient ma prawo do zwrotu wynagrodzenia za nieodbyte zajęcia, na
zasadach określonych w §3 ust. 7.
6. Warsztaty Agaty Spółka s.c. mają prawo zawiesić zajęcia w okresie obowiązywania umowy w
przypadku pojawienia się regulacji prawnych nakazujących bądź zalecających placówkom
pracującym z dziećmi takie zawieszenie lub w sytuacji wystąpienia siły wyższej, epidemii, klęski
żywiołowej, wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i wyjątkowego, wprowadzenia stanu
kwarantanny czy podobnych w skutkach ograniczeń. W takim przypadku opłata za zajęcia
zostanie dokonana na zasadach określonych w §3 ust. 8 b, to jest proporcjonalnie do ilości zajęć
wynikających z grafiku, nie mniej aniżeli 50 % wartości opłaty abonamentowej za miesiąc w
którym nastąpiło zawieszenie.

§3 Płatności za zajęcia
1. W zamian za świadczenie usługi określonej w niniejszej umowie, Klient zapłaci Warsztatom Agaty
Spółka s.c. z góry do dnia 05. każdego miesiąca, miesięczne wynagrodzenie (abonament) w
wysokości :
a. 200 zł (dwieście złotych) abonament za każdy miesiąc umowy, z zastrzeżeniem pkt. b.;
b.

160 zł (sto sześćdziesiąt

złotych) abonament za miesiąc grudzień 2020 r.

2. Wynagrodzenie (abonament) płatne będzie przelewem na konto Warsztatów Agaty Spółka s.c. nr
75 1140 2004 0000 3502 7874 2236 , w terminie do 5 dnia danego miesiąca. Za
moment zapłaty uznaje się termin zaksięgowania wpłaty na koncie Warsztatów Agaty Spółka s.c..
Klient prześle potwierdzenie dokonania przelewu na adres biuro@warsztatyagaty.pl.
3. Brak dokonania przez Klienta należnej wpłaty, upoważnia Warsztaty Agaty Spółka s.c. do
odmowy świadczenia usługi określonej w umowie, do czasu uregulowania należności. W
przypadku braku zapłaty ze strony Klienta w ciągu 7 dni od daty wezwania go pocztą
elektroniczną lub smsem, Warsztaty Agaty Spółka s.c. mają prawo do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Postanowienia ust. 3 nie wyłączają prawa do dochodzenia przez Warsztaty Agaty Spółka s.c.
zwrotu niezapłaconej kwoty, wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.
5. Nieobecność Uczestnika na wykupionych zajęciach nie powoduje powstania roszczenia o zwrot
pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, daje jednak uprawnienie do „odrobienia zajęć”, na
warunkach określonych w §4.
6. Zajęcia opłacane są wyłącznie równą opłatą miesięczną, uśrednioną w skali sezonu, jak określono
w par. 3, za wyjątkiem rozpoczęcia uczestnictwa w niepełnym okresie rozliczeniowym, co
zostanie odpowiednio obliczone i podane do wiadomości Klientowi przez biuro Warsztatów
Agaty Spółka s.c.
7. W sytuacji całkowitego odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Warsztatów Agaty Spółka
s.c., Warsztaty Agaty Spółka s.c. zobowiązują się do stosownego umniejszenia kwoty kolejnego
abonamentu o 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedne odwołane zajęcia, z zastrzeżeniem §2 ust.6.
8. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy, Klient jest zobowiązany do ponoszenia kosztów
abonamentu do końca trwania okresu wypowiedzenia (do końca obowiązywania umowy), na
zasadach:
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a. 100% (sto procent) ceny abonamentu w sytuacji, w której Klient wybrał uczestnictwo
Uczestnika w zajęciach do końca obowiązywania umowy;
b. 50% (pięćdziesiąt procent) ceny abonamentu w sytuacji, w której Klient zrezygnował z
uczestnictwa Uczestnika w zajęciach w okresie od złożenia wypowiedzenia do końca
obowiązywania umowy.
Decyzja o wyborze musi zostać zakomunikowana mailem na adres biuro@warsztatyagaty.pl,
przed terminem wymagalności kolejnego abonamentu.

§4 Odrabianie zajęć

1. Zajęcia niewykorzystane w abonamencie, z zastrzeżeniem zajęć za które zgodnie z umową
dokonano zwrotu należności oraz z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy, można
odrobić, pod warunkiem zapisania się na konkretny termin „odrabiania”, w okresie trwania
Umowy o uczestnictwo. „Odrabianie” odbywać się będzie na zasadzie uczestnictwa w
cotygodniowych godzinach swobodnej zabawy, organizowanych regularnie w lokalu Warsztaty
Agaty przy ul. Lodowej 6/1 w poniedziałki od godz. 16:30 do godz. 18:00 i w czwartki w godz.
14:30 – 16:00, a wyjątkowo uczestnictwa w wybranych przez Warsztaty Agaty Spółka s.c. lub
Warsztaty Agaty Agata Nowaczyk-Łokaj i ogłoszonych wydarzeniach weekendowych – wszystko
zgodnie z grafikiem, bieżącymi ogłoszeniami i informacjami uzyskanymi od
biuro@warsztatyagaty.pl. „Odrabianie” to swobodna zabawa na sali tematycznej (piątki) lub
inne zajęcia warsztatowe, trwające minimum 60 minut.
2. Zapisanie się na „Odrabianie” i nie przybycie w określonym terminie oraz brak pisemnego
odwołania zapisu przynajmniej na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia „Odrabiania”, traktowane
będzie jako skuteczne odrobienie nieobecności.
3. Trzy nieobecności Uczestnika na zajęciach w jednym miesiącu pod rząd, uprawniają do wyboru:
a. zapłaty 50% (pięćdziesiąt procent) ceny danego abonamentu za kolejny miesiąc, bez
prawa do odrabiania nieodbytych zajęć;
b. do zapłaty 100% (sto procent) ceny abonamentu i odrabiania zajęć, do końca trwania
Umowy o uczestnictwo.
Decyzja o wyborze musi zostać zakomunikowana mailem na adres biuro@warsztatyagaty.pl,
przed terminem wymagalności kolejnego abonamentu.
4. Z określonej w ust. 3 pkt. a) formy odrabiania zajęć można skorzystać maksymalnie 2 (dwa) razy
w całym okresie obowiązywania umowy

§5 Oświadczenia Stron
1. Warsztaty Agaty Spółka s.c. zobowiązują się do świadczenia usługi określonej w niniejszej
umowie w sposób rzetelny oraz na jak najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Warsztaty Agaty Spółka zobowiązują się do zapewnienia warunków wspierających rozwój
dziecka, w tym poprzez odpowiednio przygotowany lokal, możliwie indywidualne podejście oraz
szacunek. .
2. Warsztaty Agaty Spółka s.c. oświadczają, że:
- dane osobowe zawarte w niniejszej umowie są chronione (dokumenty przechowywane w
lokalu działalności, chronionym kodem dostępu, w szafie zamkniętej na klucz, do których dostęp
mają jedynie upoważnione osoby;
- Klient ma prawo wglądu i zmiany danych osobowych własnych lub Uczestnika w każdym
momencie obowiązywania umowy, poprzez zgłoszenie mailem lub na piśmie;
- dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zawartej umowy, w tym w
szczególności do celów kontaktowych i informacyjnych; do promocji wydarzeń organizowanych
przez Warsztaty Agaty Agata Nowaczyk-Łokaj oraz Warsztaty Agaty Spółka s.c.; do ewentualnego
dochodzenia praw wynikających z umowy;
- administrowaniem wszelkimi danymi osobowymi zajmują się wyłącznie upoważnione osoby, w
szczególności właściciel przedsiębiorstw i upoważnieni pisemnie pracownicy;
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3. Klient wraz z podpisaniem niniejszej umowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych do
celów określonych w ust. 2 ;
4. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin świadczenia usług przez Warsztaty Agaty
Agata Nowaczyk-Łokaj oraz Warsztaty Agaty Spółka s.c., w tym ogólne zasady użytkowania lokalu
Warsztaty Agaty przy ul. Lodowej 6/1.
5. Klient oświadcza, że zapoznał się z opisem oraz zasadami zajęć opublikowanymi na stronie
www.warsztatyagaty.pl , wyraża zgodę na stosowanie opisanych tam metod oraz materiałów i
narzędzi.
6. Klient (Opiekun) oświadcza, że na zajęcia opisane w umowie będzie przychodził ZDROWY i
przyprowadzał zdrowego Uczestnika. Klient wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała u
Uczestnika i Opiekuna oraz ponosi odpowiedzialność za Uczestnika zajęć, w tym za jego i własną
dyspozycję zdrowotną. Klient oświadcza, iż ma świadomość możliwości wyproszenia Uczestnika
wraz z Opiekunem z zajęć przez przedstawiciela Warsztaty Agaty Spółka, bez konieczności zwrotu
należności za dane zajęcia, w sytuacji stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37 stopni Celsjusza
lub innych ewidentnych objawów infekcji, takich jak katar czy kaszel. Klient, w sytuacji
wątpliwości dotyczących zdrowia Uczestnika lub Opiekuna, powinien okazać stosowne
zaświadczeniem lekarskie.
7. Klient zobowiązuje się zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, pisemnie na buro@warsztatyagaty.pl,
informacje na temat ewentualnej niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb rozwojowych
Uczestnika, w celu zapewnienia przez Warsztaty Agaty Spółka wszystkim Uczestnikom równych
szans uczestnictwa.
8. Klient wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na rejestrację (fotografia, wideo) i publikację zajęć i
warsztatów w których bierze udział Uczestnik, w celach marketingowych, z zachowaniem zasad
poufności danych osobowych. Zgoda dotyczy także publikacji wizerunku Klienta, Opiekuna i
Uczestnika na stronie internetowej www.warsztatyagaty.pl, na profilu Warsztaty Agaty FB oraz w
innych materiałach reklamowych i promocyjnych Warsztatów Agaty Agata Nowaczyk-Łokaj oraz
Warsztaty Agaty Spółka s.c.. Zgoda wyrażana jest na czas nieoznaczony, z możliwością jej
pisemnego odwołania w dowolnym momencie.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące uczestnictwa poszczególnych osób w zajęciach, zapisy
do grup i na wydarzenia oraz związane z tym zmiany, dokonywane są wyłącznie pisemnie –
mailem na biuro@warsztatyagaty.pl oraz poprzez zawarcie stosownych umów i aneksów.
2. Pojawiające się sytuacje niestandardowe, nie przewidziane w umowie, cenniku i regulaminie,
będą rozwiązywane w trybie ustaleń indywidualnych pomiędzy Klientem a Warsztatami
Agaty Spółka s.c. reprezentowaną przez Agatę Nowaczyk-Łokaj.
3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie skutkuje
nieważnością czy nieskutecznością całej umowy. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie
zostanie przez Strony zastąpione odpowiednim.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług
opublikowany na stronie www.warsztatyagaty.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego;
7. Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji umowy, jest sąd powszechny w
Poznaniu

Klient

Warsztaty Agaty Spółka s.c.

*zaznacz prawidłowe
4

