
UMOWA / ZGODA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW NARCIARSKICH 

zawarta w dniu 28.01.2022r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Stowarzyszeniem Na Piątkę z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 

przy ul. Małopolska 11 wpisanym do KRS pod numerem 0000719010, posiadającym numer NIP 8222366958 oraz REGON 

369499189, w imieniu którego działają Dariusz Świętochowski – prezes zarządu oraz Monika Żyłka – wiceprezes zarządu, 

zwanym dalej Stowarzyszeniem 

a Panią/Panem …………………. ...................................................................................................................................... ……………  

adres zamieszkania…05-300 Mińsk Mazowiecki ul. .................................................................................................. .............. 

numer telefonu ……………….….…….…………..……. zwanym dalej Opiekunem prawnym. 

§1 Przedmiot umowy 

1. Stowarzyszenie zorganizuje i przeprowadzi warsztaty narciarskie w systemie nauczania grupowego dla uczestnika: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………, rok urodzenia ………….…………………… 

2. Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi przeprowadzenie warsztatów w odpowiednich warunkach poprzez 

odpowiednio dobrany program nauczania oraz wykwalifikowaną kadrę. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania i systematycznego przygotowywania się do warsztatów. 

§2 Czas trwania umowy 

1. Umowa została zawarta na czas określony od 30.01.2022r. do 04.02.2022r.  

§3 Sprawy organizacyjne 

1. Warsztaty odbywać się będą na różnych stokach w powiecie tatrzańskim oraz na termach Chochołowskich. W sumie 

zostanie zrealizowanych minimum 12 warsztatów narciarskich po 60 minut oraz całodzienna wizyta na termach. 

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania warsztatów z przyczyn leżących po stronie Stowarzyszenia, warsztaty zostaną 
zorganizowane w innym terminie. 

3. Aktualny wyciąg z KRS oraz Statut Stowarzyszenia dostępne są na stronie internetowej: 
https://sp5minskmaz.edupage.org/text44/ 

§4 Odpowiedzialność stron 

1. Stowarzyszenie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas warsztatów. 

2. Opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z miejsca warsztatów. 

3. Rodzic uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów 

na rzecz innych uczestników warsztatów oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z urządzeń i wyposażenia. 

4. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika warsztatów Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. 

§5 Płatności 

1. Całkowity koszt warsztatów dla uczestnika wynosi 329,00 zł. Pozostała kwota tj. 217,39 zł została sfinansowana przez 
Miasto Mińsk Mazowiecki. Łączny koszt warsztatów wynosi 546,39 zł. 

2. Płatności za warsztaty należy dokonywać jednorazowo w wysokości 329,00 zł na konto Stowarzyszenia: 

68 12402702 1111 0010 7853 2543 (Bank PEKAO S.A.)  
w tytule przelewu należy wpisać:  „warsztaty narciarskie + nazwisko i imię uczestnika” 

3. W przypadku nieobecności na warsztatach uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty. 

4. W przypadku nieterminowych wpłat Stowarzyszenie będzie naliczało odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

5. Nieopłacenie w ustalonym terminie opłaty skutkuje rozwiązaniem umowy z winy uczestnika i brakiem możliwości wstępu na 
warsztaty.  

§6 Rezygnacja z warsztatów 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji z warsztatów. 

2. Wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany jest wnieść na rzecz Stowarzyszenia 

kwotę odszkodowania w wysokości 329,00 zł albo znalezienie nowego uczestnika. 

4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy uczestnika w trybie natychmiastowym w przypadku 

kiedy uczestnik pomimo podjętych prób zdyscyplinowania: 

a. notorycznie utrudnia przeprowadzanie warsztatów ze szkodą dla innych uczestników. 



b. stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób.  

5. W przypadku rozwiązania umowy z winy uczestnika Stowarzyszenie ma prawo żądania odszkodowania w wysokości 329 zł. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy właściwy jest Sąd Rejonowy w Mińsku 

Mazowieckim. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                        Dariusz Świętochowski 

…………………………………………………… 
Prezes Zarządu 

 
 

Monika Żyłka 

…………………………………………………… 
Wiceprezes Zarządu 

 
 

 
 
 

…………………………………………………… 
Opiekun prawny 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka zawartych w powyższym formularzu przez 
„Stowarzyszenie Na Piątkę” z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 im Józefa Wybickiego,  ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w tym publikacji imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronach 
Internetowych, w prasie oraz na materiałach reklamowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016r. 
poz. 922) 

                          ……28.01.2022r…………………………………………………………… 
                                   (data i podpis opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach eksploatacji wizerunku mojego dziecka przez 
„Stowarzyszenie Na Piątkę” z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 im Józefa Wybickiego, ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki do 
realizacji celów statutowych stowarzyszenia oraz publikacji zdjęć i materiałów audiowizualnych w Internecie, prasie oraz na materiałach 
reklamowych. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 
2017r., poz.880). 

……28.01.2022r….………………………………………………………………… 
(data i podpis opiekuna prawnego) 

 
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w powyższej umowie będzie Stowarzyszenie Na Piątkę z siedzibą w Szkole 
Podstawowej nr 5 im Józefa Wybickiego, ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
realizacji zadań statutowych oraz promocji Stowarzyszenia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla wypełniania zadań statutowych 
Stowarzyszenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administrator nie przewiduje udostępniania 
danych innym odbiorcom. 
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki 

 

 
 
 
 
 
 

 



Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika warsztatów 
 

Oświadczam, że  
 
Dziecko …………………………………………….................…………………(imię i nazwisko uczestnika)  
 
1. Jest zdrowe, nie ma żadnej infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 
społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 
 
Jako rodzic/prawny opiekun uczestnika:  
 
1. Udostępniłem/udostępniłam organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.  

2. W załączeniu przekazuję informacje o zaszczepieniu dziecka – TAK / NIE. W przypadku braku informacji o zaszczepieniu 
dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), dziecko jest traktowane jako niezaszczepione i jest 
uwzględnione jako osoba, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.).  

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

4. Ja lub osoby przeze mnie upoważnione, odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

5. Jeżeli moje dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, to 
poinformowałem/poinformowałam pisemnie organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w warsztatach. W 
przypadku występowania u mojego dziecka chorób przewlekłych, dostarczyłem/dostarczyłam opinię lekarską o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach.  

6. Zaopatrzyłem/zaopatrzyłam uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na warsztatach oraz środek 
antybakteryjny. 

7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka podczas pobytu warsztatach.  

8. Zapoznałem/zapoznałam się oraz uczestnika z regulaminem, wytycznymi i zasadami higieny oraz akceptuję regulamin 
dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas warsztatów.  
 
9. Jestem świadomy/świadoma*, że podczas przebywania mojego dziecka na warsztatach, pomimo stosowanych procedur 
bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, nie można wykluczyć możliwości zakażenia wirusem 
COVID-19. 
10.  Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na samodzielne zjazdy syna/córki* (na nartach, snowboardzie) na stoku. 
11.  Oświadczam, iż moje dziecko jest w pełni zdrowe i może brać udział w zajęciach przewidzianych na warsztatach, w tym w 
nauce jazdy na nartach i zajęciach sportowych. Nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań. 
12.  Oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ NA NAUKĘ JAZDY NA NARTACH mojego dziecka. Niniejszym oświadczam, że: 1. Jestem 
świadomy/(a) faktu, że jazda na nartach oraz pozostałe aktywności związane z zabawami na śniegu, doskonalenie umiejętności 
są wyczynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń zarówno osoby biorącej aktywny 
udział jak i osób postronnych. 2. Poprzez korzystanie z oferty jazdy na nartach wyraźnie zakładam istnienie ryzyka jakie niesie 
uprawianie tej dyscypliny sportowej. 

 
 
…28.01.2022r.......................………………………………………………………………………………………….. 

Data podpisu                                                                  Podpis rodziców dziecka /prawnych opiekunów  

Zgodnie z art. 13 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)  
1.Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Stowarzyszenie na Piątkę z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 im Józefa Wybickiego, ul. 

Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2.Dane będą przetwarzane w celu organizacji zimowiska i nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
3.Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich pobrania.  

4.Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z § 2 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017 poz. 
1646) 


	Dariusz Świętochowski

