
Ośrodek Twórczego Rozwoju Dzieci  i Młodzieży
„Bystrzak” 
ul. Waszyngtona 33/2
42-200 Częstochowa

Umowa / REGULAMIN – rok szkolny 202012022

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko rodzica ……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….

Numer telefon…………………………………………………………………………………………

Adres mailowy  ……………………………………………………………...............………………..

Uwagi na temat dziecka ………...............................................................................…………………..
      
Kursy  (podkreśl wybrany kurs)

-   MAGICZNY ŚWIAT -  kurs dla dzieci 4 letnich
-   TROPICIELE PRAWDY - kurs dla dzieci 5 letnich
-  TAJEMNICZE PODRÓŻE -  kurs dla dzieci 6-7 letnich
-  POSZUKIWACZE PRZYGÓD - kurs dla dzieci 7 - 8 -9 letnich
-  ŁOWCY SKARBÓW -  kurs dla dzieci w wieku 9-10 lat
oraz kursy kontynuacyjne:
-  ZDOBYWCY GLOBU 
-  WIELCY ODKRYWCY
-  WIELCY WYNALAZCY 
-  MŁODZI NAUKOWCY
-  MŁODZI NAUKOWCY II
-  TAJNIKI MATEMATYKI
 
§1. ZASADY OGÓLNE
1.  Kurs obejmuje 36 spotkań. Każde spotkanie trwa:
a)  1,5 godziny zegarowej dla dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-4 i 5-6 latków) oraz kurs TAJNIKI MATEMATYKI ( 1godzina 
zegarowa)
b) 2 godziny zegarowe dla dzieci w wieku szkolnym 
2.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, za wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
3.  Zajęcia odbywają  się w grupach;
a) maksymalnie 8 osób w grupach przedszkolnych (3 latki)
b) maksymalnie 10 osób w grupach przedszkolnych (4,5,6 latki)
c) maksymalnie 12 osób w grupach szkolnych.
     W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas trwania kursu, poniżej 5 osób, OTR „BYSTRZAK” ma prawo do 
łączenia grup.

4. W przypadku nieobecności dziecka z powodów chorobowych na zajęciach, OTR”BYSTRZAK”umożliwia bezpłatne odrobienie 
tych zajęć  z  inną grupą.  Czas na odrobienie mija z ostatnimi zajęciami w danym roku szkolnym.  
OTR „BYSTRZAK”nie zwraca kwoty za niewykorzystane zajęcia. Daje tym samym możliwość do każdorazowego odrobienia 
nieobecności.

5.  OTR „BYSTRZAK”nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.

6.  Rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z agresywnych zachowań swojego dziecka.

7.  Na terenie siedziby OTR „BYSTRZAK”obowiązuje bezwzględny zakaz  palenia tytoniu.

9.   Na terenie siedziby OTR „BYSTRZAK”dzieci obowiązuje obuwie zmienne.

§2. ZASADY PŁATNOŚCI

1.   Każdego rodzica obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 80 zł (osiemdziesiąt złotych) za rok ( 60 zł osoby kontynuujące kursy)
2.  Cena kursu dla dzieci 3-4, 5-6 letnich  wynosi 1.134 zł (tysiąc sto trzydzieści cztery  złote) za 36 spotkań realizowanych w ciągu 
jednego roku szkolnego z uwzględnieniem 10% zniżki przy całościowej wpłacie
Cena kursu dla dzieci 7 letnich i starszych oraz za kurs TAJNIKI MATEMATYKI wynosi 1.296  zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiat 
sześć złotych) za 36 spotkań realizowanych w ciągu jednego roku szkolnego  z uwzględnieniem 10% zniżki przy całościowej 
wpłacie
Cena nie zawiera wpisowego.



· Koszt każdego spotkania trwającego 1,5 godz wynosi 35 zł (trzydzieści pięć złotych) oraz kursu „ Tajniki matematyki” dla 
dzieci przedszkolnych trwającego 60 min
· Koszt każdego spotkania trwającego 2 godz 10 min oraz kursu „ Tajniki matematyki” trwającego 90 min. wynosi 40 zł 
(czterdzieści złotych)

W przypadku zapisu rodzeństwa koszt każdego spotkania obniżamy o 5 złotych od dziecka.
3.  OTR „BYSTRZAK” zobowiązuje się do wyposażenia dziecka we wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w 
kursie.
4.   Kwotę za kurs można uiścić w następujący sposób:
- w ratach miesięcznych  za ilość przewidzianych spotkań w miesiącu  np. wrzesień - 3 spotkania  x 35 zł =  105 zł, 
                                                                                                                                         3 spotkania x  40 zł  = 120 zł
                                                                                                                   pażdziernik - 4 spotkania  x 35 zł  = 140 zł, 
                                                                                                                                         4 spotkania x  40 zł  = 160 zł    itd.                     

- jednorazowo za cały kurs  - zniżka 10 % 
- gotówką w sekretariacie OTR “BYSTRZAK”
lub przelewem - NUMER KONTA-  ING   36 1050 1142 1000 0090 6322 7830

Raty uiszczane są z góry za dany miesiąc do 8 dnia każdego miesiąca.

5.  W przypadku rezygnacji z kursu, Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z tygodniowym wyprzedzeniem. Za dzień rozwiązania umowy, uznaje się dzień przyjęcia oświadczenia przez  
OTR „BYSTRZAK”. Brak wpłynięcia  oświadczenia jest jednoznaczne z dalszym uczestnictwem w kursie
i naliczaniem opłat.

6.  W przypadku rezygnacji z kursu opłacanego w systemie ratalnym, Rodzic zobowiązuje się do zapłaty za wszystkie odbyte zajęcia,
licząc po 35 lub 40 złotych za każde spotkanie.
7.  OTR „BYSTRZAK”nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane i daje możliwość bezpłatnego ich odrobienia z inną 
grupą, w szczególnych przypadkach nieobecności można rozliczyć w kolejnym miesiącu. 
8.  W szczególnych przypadkach OTR „BYSTRZAK”daje sobie prawo do odstąpienia od umowy z Rodzicem. Rozliczenie kursu 
następuje wtedy na następujących zasadach: należność za kurs to liczba odbytych przez dziecko zajęć, licząc po 35 zł (trzydzieści 
pięć złotych) lub 40 zł ( czterdzieści  złotych) za  każde spotkanie. Ilość odbytych zajęć ustalana jest na podstawie dziennika grupy.

Zapoznałem/am  się z regulaminem uczestnictwa w kursie i w pełni go akceptuję.

Data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna                                       Pieczęć  i podpis osoby rejestrującej 
                                                                                                                                                                                         
.....................................................................................                                           ................................. ………………     

Wypełnienie powyższej Umowy/REGULAMINU jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
związku z uczestnictwem mojego dziecka w KURSIE organizowanym przez OTR "Bystrzak” z siedzibą w Częstochowie  
ul. Waszyngtona 33/2 NIP 5731709359, REGON 240982425 reprezentowanym przez Renatę Rusiniak,  na potrzeby niezbędne do 
wykonania usługi i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie
z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst 
jednolity ze zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Administratorem danych jest OTR "Bystrzak" z siedzibą w Częstochowie ul. Waszyngtona 33/2 NIP 5731709359 
REGON 240982425  reprezentowanym przez Renatę Rusiniak.
Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.

        .........................................                .                                        ...............................................................................            
                   (data)                                                                                       (podpis rodziców /prawnych opiekunów)               

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz na  przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych 
przez  OTR "Bystrzak" z siedzibą w Częstochowie ul. Waszyngtona 33/2 NIP 5731709359 
REGON 240982425  reprezentowanym przez Renatę Rusiniak.

   .........................................                .                                        ...............................................................................            
                   (data)                                                                                       (podpis rodziców /prawnych opiekunów)               

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów zawierających wizerunek mojego małoletniego
dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez OTR "Bystrzak" z siedzibą w Częstochowie ul. Waszyngtona 33/2
NIP 5731709359 reprezentowanym przez Renatę Rusiniak na firmowej stronie internetowej na oraz na portalu społecznościowym
Facebook w ramach profilu Ośrodka Twórczego Rozwoju BYSTRZAK w Częstochowie. Wizerunek dziecka nie może być użyty w
formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub  naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

.........................................                .                                        ...............................................................................            
                   (data)                                                                                       (podpis rodziców /prawnych opiekunów)               


