
UMOWA UCZESTNICTWA W TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

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

Stowarzyszeniem przy Dziupli, zarejestrowanym w KRS 0000503486, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) 
przy ul. Czyżowickiej 29b, NIP 6472568946 reprezentowanym przez Sylwię Koczy- prezesa zarządu oraz Annę 
Mucha-członka zarządu; zwanym dalej "Organizatorem"

oraz............................................................zamieszkałym/ą w ................................(.........-...........), przy 
ul..................................................pesel:........................................

reprezentowanym w niniejszej umowie przez opiekuna prawnego w osobie:

...........................................................-PESEL..................................................................................
zwany/ą dalej "Uczestnikiem", w dalszej części niniejszej umowy (dalej"Umowa") zamiennie z osobna "Stroną" a 
łącznie "Stronami"

&1.
Przedmiot Umowy

Uczestnik mocą postanowień Umowy niniejszej  przystępuje do uczestnictwa w organizowanym przez Organizatora
treningu grupowym przygotowawczym do zwiękrzenia kompetencj społecznych, na zasadach i warunkach opisanych w
Umowie niniejszej.

&2.
Realizacja przedmiotu Umowy

1. Strony zgodnie ustalaja, iż w ramach Treningu Uczestnik bedzie uczestniczył w 12  (8 spotkań po 1,5 godziny)
godzinach  zajęć, z zastrzeżeniem postanowień Umowy niniejszej, przeprowadzonych w okresie od miesiąca maja 2022
roku do czerwca 2022 roku.

2. Zajęcia odbywaja się w grupach liczących do 4-8 osób.

3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  stawiennictwa  Uczestnika  na  zajęciach  w  ramach  Treningu
zgodnie z ustalonym Planem zajęć, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

4. W przypadku, gdy zajęcia w ramach Treningu nie będą mogły się odbyć w ustalonym w Planie zajęć terminie z
powodu  działania  siły  wyższej  lub  wskutek  zaistnienia  nagłych,  niemożliwych  do  przewidzenia  okoliczności,
Organizator zobowiązuje się do realizacji zajęć w najbliższym możliwym terminie.

5. Uczestnik treningu zobowiązuje się do sumiennego i regularnego uczestnictwa w treningu w szczególności poprzez
dokładanie  należytej  staranności  w przyswajaniu  przekazywanej  wiedzy  i  umiejętności,  stosowania  się  so  poleceń
trenera – terapeuty w zakresie zwiazanym z realizacją przedmiotu Umowy.

&3.
Opłaty

1.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Organizatora  opłaty  w  wysokości  i  w  terminach  określonych
Cennikiem, stanowiącym Załącznik do Umowy niniejszej.

2.  W przypadku zwłoki  w płatności  opłat  na rzecz  Organizatora  co  do termninów wskazanych w ust.  1  powyżej
Organizator jest uprawniony do naliczenia odsetek w ywsokości odsetek ustawowych.

3.  W przypadku  gdy  zwłoka  w  płatności  przekracza  7  dni  Organizator  jest  uprawniony  do  rozwiązania  Umowy
niniejszej w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

&4.
Obowiązywanie umowy

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas  określony do dnia zakończenia Treningu tj. 30.06.2022 r, wedlug Planu
zajęć.



&5.
Wypowiedzenie Umowy

1.  Każda  ze  Stron  jest  uprawniona  do  rozwiązania  Umowy  niniejszej  bez  podania  przyczyny,  z  zachowaniem
umownego 1 (jednego) miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
Wypowiedzenie wymaga dla swej ważnośći formy pisemnej. 
2. Oraganizator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego złamania &2
pkt. 6. niniejszej umowy.

&6.
Odpowiedzialność

1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy,  które  było
następstwem siły wyższej, nastąpiłao z winy Uczestnika lub wskutek nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień
niniejszej Umowy, albo było spowodowane czynnikami, na które Organizator nie miał wpływu.

2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Uczestnika  pozostawione  na  terenie  mieszkania
treningowego"Dziupla Centrum".

&7.
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przy Dziupli, z siedzibą przy ul. Czyżowicka 29 b, 
44-300 Wodzisław Śl.adres email: stowarzyszenieprzydziupli@gmail.com strona internetowa: www.stowarzyszenie-
przy-dziupli.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 
sylwiajauary@wp.pl
2.Przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych
osobowych.

&8.
Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza  Umowa  może  być  zmieniona  lub  uzupełniona  jedynie  w  formie  pisemnego  aneksu,  uzgodnionego  i
podpsanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

2. Do wszystkich spraw nie ujetych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Integralną częścią niniejszej  Umowy jest załącznik w postaci Cennika.

4.  Wszystkie  spory  i  roszczenia  majatkowe,  które  mają  powstać  pomiędzy  Stronami  w  związku  z  treścią  lub
wykonaniem  niniejszej  Umowy,  będą  w  pierwszej  kolejności  rozstrzygane  polubownie.  W  szczególności  Srtony
składają wzajemne zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów
mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu.W przypadku gdy
zawiodą próby polubownego załatwieni sporu między Stronami ostatecznie rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnegowłaściwego rzeczowo.

5. Niniejsza Umowę sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemparzach po jednym dla każdego ze stron.

..............................................                                                                                                ..........................................
          Organizator                                                                                                                              Uczestnik

http://www.stowarzyszenie-przy-dziupli.pl/
http://www.stowarzyszenie-przy-dziupli.pl/


Załącznik do Umowy uczestnictwa w Treningu umiejętności społecznych

Cennik treningu w roku 2022

• Łączna liczba godzin: 12 godzin (8 spotkań po 1,5godziny)

(godzina zajęć trwa 60 minut. Koszt jednej godziny zajęć (60 minut) to 50 zł

Rata Kwota Termin zapłaty

I 300,00 zł do 30 kwietnia 2022

II 300,00 zł do 30 maja 2022

Wyżej wymienionych wpłat  należy dokonać przelewem.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przy Dziupli
ul. Czyżowicka 29 b
44-300 Wodzisław Śl.

Tytułem: Imię i nazwisko – opłata za TUS – za maj
Numer konta: 

Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117

..............................................                                                                                                ..........................................
        Podpis uczestnika                                                                                                           Podpis Organizatora


