
UMOWA NA PÓŁKOLONIE  

Stanowiąca warunki organizacji wypoczynku zgodnie z wymogami art. 92j ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego i 

wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

 

Zawarta w dniu …………………………………… w Bydgoszczy pomiędzy: 

Fundacją „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. A. G. Siedleckiego 12 wpisaną do rejestru 

fundacji pod numerem KRS 0000234725 reprezentowaną przez Ewę Ślesińską- Koordynatora Domu Edukacyjno- Kulturalnego Regnum 

zwanej dalej organizatorem, a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, numer dowodu osobistego) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                     (adres zamieszkania) 

zwanym dalej Rodzicem/Prawnym Opiekunem 

 

§1 

1. Rodzic/Prawny opiekun zleca organizatorowi prowadzenie półkolonii letnich w terminie, zwanych w dalszej treści umowy 

półkoloniami w terminie od 2 do 6 sierpnia 2021r.. 

2. Odpłatność za półkolonie strony ustalają na kwotę……………………………. 

3. Zajęcia organizowane w ramach półkolonii odbywać się będą w godzinach 8.00-16.00. 

4.Rodzic/Prawny Opiekun może przyprowadzać dzieci od godz. 7:30 do 8:00, a odbierać od godz. 16:00 do 16:30 w siedzibie 

Fundacji „Nowe Pokolenie” przy ul. A. G. Siedleckiego 10-12 w Bydgoszczy (budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna 

Chatka”). 

5. Rodzic/Prawny Opiekun wskazuje, jako uczestnika zajęć ……………………………………………………………… 

                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

data urodzenia ………………..…………, wiek ………..…… PESEL……………………………………………………… 

 

szkoła………………………………………………………., klasa………………………………………………………… 

6. Warunkiem zapisania na półkolonie jest: 

a) złożenie w sekretariacie Organizatora wypełnionej niniejszej umowy oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika na półkolonie, 

upoważnienia do odbioru dziecka/oświadczenie o samodzielnym powrocie, zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczkach, 

zgodę na publikację zdjęć i nagrań z warsztatów, regulaminu półkolonii podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna oraz 

regulaminu uczestnika podpisanego przez dziecko, oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z procedurami na czas zagrożenia 

epidemicznego. 

b) dokonania pełnej wpłaty w momencie podpisania umowy w sekretariacie fundacji (budynek Przedszkola Niepublicznego 

„Przedszkolna Chatka” przy ul. A. G. Siedleckiego 12) lub na konto 91 1940 1076 3092 2420 0005 0000 (dokonując wpłaty na 

konto prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście w sekretariacie lub przesyłając drogą mailową na adres: 

fundacja@nowe-pokolenie.pl)  

§2 

1. Organizator zapewnia kadrę wychowawczą oraz kierowniczą do wykonania niniejszej umowy spełniającą wymogi ustawy o 

systemie oświaty, prawa oświatowego i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

 

 

 

FUNDACJA „NOWE POKOLENIE” 

w hołdzie Janowi Pawłowi II 

 ul. A. G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz 

 tel/fax: 52 371-10-51, 793-10-12-80 

  www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl 

KRS 0000234725; REGON: 340038918; NIP: 9671215229; 
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§3 

1. Zlecający oświadcza, że został poinformowany o programie półkolonii przed podpisaniem umowy. 

2. Zlecający zapisując dziecko na półkolonie jest świadom jego stanu zdrowia i oświadcza, że nie widzi przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału dziecka w wycieczkach, spacerach i innych atrakcjach zaplanowanych w czasie trwania półkolonii.  

3. Zlecający oświadcza, że zapoznał się z procedurami bezpieczeństwa na czas zagrożenia epidemicznego i zobowiązuje się do ich 

bezwzględnego stosowania. 

4. Zlecający w razie potrzeby, wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w celu ratowania 

zdrowia lub życia. 

§4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. 

2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem 

finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania 

Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. 

Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono 

ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji,  jak 

też podmiotom udzielającym wsparcia  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, 

ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”. 

4. Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  Zlecający wyraża zgodę na przesyłanie 

oferty kulturalno-oświatowej Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II drogą elektroniczną  

 na adres mailowy……………………………….……………………………………………………………………. 

 na nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………. 

Zlecający przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę może odwołać w każdym czasie wysyłając wiadomość 

na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl  

 

 

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

                 Zlecający                                                                                                                                 Wykonawca 
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