
 

UMOWA 

na przeprowadzenie kursu efektywnej nauki i/lub matematyki dla dzieci 

w Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz 

 
 

zawarta w dniu …………………………r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgorzewo pod nr 2045/9, z siedzibą w miejscowości Radzieje, ul. 
Kormoranów 10, 11-600 Węgorzewo, NIP: 845-154-84-48, REGON: 790663562, wpisaną do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych pod numerem 47 Pz, zwana dalej Akademią 

 
a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nazwisko i imię opiekuna) 

 
PESEL Opiekuna ……………………………… 

 
zamieszkały (-a) przy ul. …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

zwany (-a) dalej „Opiekunem” 
 

dalej łącznie zwani „Stronami”, a indywidualnie „Stroną” 
 

§ 1 
Opiekun zleca, a Akademia zobowiązuje się przeprowadzić dla podopiecznego Opiekuna 

 
…………………………………………………………………………………………………… kurs efektywnej nauki i/lub matematyki 

(Nazwisko i imię kursanta) 

dla dzieci („Kurs”). 
 

Zasady przeprowadzenia Kursu i uczestnictwa w Kursie, w tym wysokość wynagrodzenia za Kurs oraz 
warunki płatności, zostały określone w Regulaminie Kursu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 
Szczegółowe dane osobowe Opiekuna oraz jego podopiecznego, mającego uczestniczyć w Kursie zostały 
zawarte w kwestionariuszu osobowym załącznik nr 2 do umowy. Oświadczenie opiekuna załącznik nr 3, 
Klauzule informacyjne oraz zgody RODO załącznik nr 4. 

§ 3 
4 Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 

………………………………….. ………………………………….. 
Opiekun (podpis) Akademia (podpis) 



 

 

 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN 

Kursu efektywnej nauki- oraz matematyki dla dzieci 

zwanego dalej Kursem, organizowanego przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w Warszawie, 
przy ul. Nowogrodzkiej 49, zwaną dalej Akademią. 

§1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Akademia daje możliwość udziału w jednej, bezpłatnej lekcji pokazowej dla osób chcących dołączyć w 
trakcie trwania kursu. 

2. Kursy: 

- Mądre Dziecko obejmuje 52 jednostki lekcyjne raz z w tygodniu po 2 jednostki. 

- Mały Odkrywca oraz Mistrzowie Matematyki obejmuje 56 jednostek lekcyjnych raz z w tygodniu po 2 
jednostki. 

Jednostki lekcyjne dla kursów Mądre dziecko i Mistrzowie Matematyki (klasy 2-8) to 60 minut. 

Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca (Wyspa, Piraci) oraz Mistrzowie Matematyki klasy 0-1 to 45 
minut. 

Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca Zaczarowany Zajączek – to 30 minut. 

Długość jednostki lekcyjnej uwzględnia możliwości efektywnej pracy z dziećmi w danej grupie wiekowej. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który zostanie wysłany mailem przed 
pierwszymi zajęciami do opiekunów. Harmonogram spotkań uwzględnia przerwy świąteczne i ferie zimowe 
dla woj. mazowieckiego w obecnym roku szkolnym opublikowane przez MENiS. 

4. Akademia daje możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach trenerskich. Terminy konsultacji 
dostępne są u trenerów prowadzących zajęcia. 

5. Opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka na wszystkie zajęcia dla dzieci wymienione w 
Kalendarium spotkań. W przypadku nieobecności Akademia umożliwia bezpłatny udział w konsultacjach, o 
których mowa w punkcie 4 lub na zajęciach z inną grupą idącą tym samym trybem i programem. Konsultacje 
prowadzone są raz w miesiącu w wymiarze 0,5 godziny zegarowej dla danej grupy. Termin konsultacji ustala 
trener grupy. 

6. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach dla opiekunów odbywających się na 2 
wywiadówkach: po 1-szym semestrze i po zakończenie kursu. 

7. Opiekun zobowiązany jest do codziennego treningu z dzieckiem w domu według wskazówek uzyskanych 
na spotkaniach warsztatowych i konsultacjach. 

8. Grupy liczą od 8-12 osób w trybie stacjonarnym. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas 
trwania kursu poniżej 6 osób, Akademia ma prawo do łączenia grup lub w ostateczności do jej rozwiązania. 

9. Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych i mailowych z klientem związanych z organizacją 
kursu. 

10. Akademia daje sobie prawo do zmiany trenera w trakcie trwania kursu, a także do zorganizowania 
zastępstwa w przypadku nieobecności trenera prowadzącego grupę lub przełożenia zaplanowanych zajęć na 
inny termin. 

11. Akademia Nauki zastrzega, że Harmonogram może ulec zmianie. Aktualne harmonogramy zajęć 
Akademia niezwłocznie dostarczy Klientowi. 



 

12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siedziby. 

13. Na terenie siedziby Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

14. Zajęcia hybrydowe są możliwe tylko w przypadku ograniczenia działalności szkół i placówek oświatowych 
poprzez decyzje rządu.  

15. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że Akademia Nauki może w uzasadnionych przypadkach 

(np. zagrożenia epidemiologicznego) zastosować zdalne nauczanie online. 

 
 
 

 
 

 
1. Cena Kursu wynosi 

§2 

ZASADY PŁATNOŚCI 

2152 PLN (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote i zero groszy). 
2. System rabatowy: 

o na drugi i kolejny kurs lub kurs dla drugiego i kolejnego dziecka obowiązuje rabat w wysokości 10%. 

3. Akademia, w ramach opłaty za Kurs, zobowiązana jest do wyposażenia zarówno opiekuna jak i dziecka we 
wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w Kursie. 

4. Opłatę za Kurs należy uiścić jednorazowo lub w ośmiu ratach: 

o po  269 PLN ( słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy)  

5. Harmonogram wpłaty rat: 
I rata: do 17.09.2021 

II rata: do 05.11.2021 

III rata: do 05.12.2021 

IV rata: do 05.01.2022 

V rata: do 05.02.2022 

VI rata: do 05.03.2022 

VII rata: do 05.04.2022 

VIII rata: do 05.05.2022 

6. Forma płatności: 

- przelew na konto Akademii 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172 

- przelewy24 – link do płatności w treści maila 

7. Strony ustalają, iż niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z uprzednim, 30-sto 
dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Akademii Nauki: 
nowogrodzka@akn.pl wskazując konkretne przyczyny wypowiedzenia. 

8. Akademia Nauki może również rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku rażącego naruszenia przez Kursanta postanowień niniejszej Umowy lub działania na szkodę 
Akademii Nauki, w szczególności, gdy Kursant: 

a) poprzez nieodpowiednie zachowanie uniemożliwia pracę w grupie i prowadzenie zajęć, 

b) stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników i Trenera. 

9. Akademia Nauki może także rozwiązać niniejszą Umowę w sytuacjach niezależnych od Akademii Nauki 

a które to sytuacje uniemożliwiają prowadzenie zajęć np. zagrożenie epidemiologiczne. W takiej sytuacji, 
Klient ponosi odpłatność tylko i wyłącznie za zajęcia, które odbyły się do dnia rozwiązania Umowy. Za 
zajęcia, w których Kursant nie uczestniczył po rozwiązaniu Umowy, Akademia Nauki dokona zwrotu 

mailto:nowogrodzka@akn.pl
mailto:nowogrodzka@akn.pl


 

nadpłaty. Powyższe nie dotyczy sytuacji wskazanych w § 1 ust. 14 niniejszej Umowy. 

10. W przypadku niewykorzystania danych zajęć z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń 
losowych istnieje możliwość ich odrobienia w ramach konsultacji, o których mowa w §1 pkt.4 lub 
podczas zajęć z inną grupą idącą tym samym trybem i programem. W przypadku skorzystania z tej 
możliwości uznaje się, że dane zajęcia zostały wykorzystane. 

11. Akademia Nauki nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane z powodu wyjazdu, 
choroby czy innych zdarzeń losowych i daje możliwość ich odrobienia w ramach konsultacji, o 
których mowa w §1 ust.4 niniejszej Umowy. 

12. Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i spowoduje brak 
możliwości uczestniczenia w zajęciach. 
 

 
 

 

§3 

ZASADY REKLAMACJI 

 
Reklamacje można składać drogą elektroniczną na email: nowogrodzka@akn.pl w ciągu 7 dni od 
zaistnienia podstawy do reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni ich złożenia. 
Odpowiedź  zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres email Opiekuna. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….. ……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                         Czytelnie imię i nazwisko Opiekuna  
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Załącznik nr 2 

 

KWESTIONARIUSZ 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA):....................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ............................................................................................................................... 

DATA URODZENIA DZIECKA:………………………………………………………………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA (OPIEKUNA):……………………………………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL DO RODZICA (OPIEKUNA):………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

Kod................................miejscowość...............................................................................…………………………. 

Ulica...........................................…………………………………… nr................. 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ZRÓDŁO UZYSKANIA INFORMACJI O KURSIE: 

 

□ KLIENT AKADEMII     

□ ZNAJOMI  

□ FB 

□ STRONA WWW.AKN.PL   

□ PORTALE, FORA    

□ INNE  ŹRÓDŁO (jakie?)…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

....………………………………………………………………... 

   Opiekun (data i podpis) 

  



 
 
 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:……………………………………………………………………….………………………… 

                                                                     (nazwisko i imię dziecka) 

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, a dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka na zajęcia realizowane przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz oraz że, w 

sytuacji zarażenia się mojego dziecka podczas udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Akademia 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

Oświadczam, że dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie 

środki dezynfekujące. 

 

……………..……………..………………… 

Data i Podpis Opiekuna/Rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 

KLAUZULE ZGODY 

 DO UMOWY/ZGŁOSZENIA Z DNIA……………….. 
 
 
Imię i nazwisko 
opiekuna……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko dziecka/dzieci 
………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego podopiecznego, przez Akademia 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz do celów uczestnictwa w imprezie szkoleniowo-edukacyjnej organizowanej przez 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem treści zawartych na 

umowie - zgłoszeniu udziału w programie szkoleniowo-edukacyjnym, oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób 

trzecich.  

 
 

…………………………………………………..    ……………………………………………… 
(miejscowość, data)       Czytelnie imię i nazwisko opiekuna 

 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na publikację materiałów z imprezy szkoleniowo-edukacyjnej, w tym wizerunku mojego podopiecznego zgodnie z 

potrzebami promocyjnymi i sprawozdawczymi organizatora tj. Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, w mediach 

i na innych nośnikach informacji, mając prawo do wglądu we wspomniane materiały oraz nanoszenia w nich stosownych 

zmian.  

 

 

 
…………………………………………………..    ……………………………………………… 

(miejscowość, data)       Czytelnie imię i nazwisko opiekuna 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Akademia 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.  

 

 
 

…………………………………………………..    ……………………………………………… 
(miejscowość, data)       Czytelnie imię i nazwisko opiekuna 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz moich danych osobowych w postaci 

adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 
 

…………………………………………………..    ……………………………………………… 
(miejscowość, data)       Czytelnie imię i nazwisko opiekuna 

 



 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Radzieje 

11-600, ul. Kormoranów 10, 11-600, tel. 22 522 84 32/33, nowogrodzka@akn.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane przez Akademię 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w celu realizacji imprezy szkoleniowo-edukacyjnej zgodnie z Art. 6 ust. 1 

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a  w przypadku 

udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi 

administracyjnej udziału podopiecznego w imprezie szkoleniowo-edukacyjnej, a w przypadku udzielenia zgody 

marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania 

zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami imprezy 

szkoleniowo-edukacyjnej. 

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych podopiecznego, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych także do przenoszenia danych; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Akademia Szybkiej Nauki 

Tadeusz Buzarewicz; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

 

 

 
 
 
…………………………………………………..    ………………………………………………………… 

(miejscowość, data)       Czytelnie imię i nazwisko opiekuna 
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