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

Umowa / REGULAMIN – rok szkolny 2022/2023

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

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

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

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

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

Uwagi na temat dziecka ………...............................................................................…………………..
      
Kurs - „SPRAWNE CZYTANIE”
 
§1. ZASADY OGÓLNE

1.  Kurs obejmuje ok 30 spotkań. Każde spotkanie trwa:
a)  1 godzinę zegarową
2.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, za wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
3.  Zajęcia odbywają  się w grupach  maksymalnie 8-9  osób 
     W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas trwania kursu, poniżej 3 osób, OTR „BYSTRZAK” ma prawo do 
łączenia grup.

4. W przypadku nieobecności dziecka z powodów chorobowych na zajęciach, OTR”BYSTRZAK”umożliwia rozliczenie 
nieobecności w kolejnym miesiącu

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.  Cena kursu – 35 zł / godzina zegarowa lub 30 zł  godzina zegarowa dla uczestników innych naszych kursów.
2.  OTR „BYSTRZAK” zobowiązuje się do wyposażenia dziecka we wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w 
kursie.
3.   Kwotę za kurs  uiszczamy z góry za ilość przewidzianych spotkań w miesiącu.                           
- gotówką w sekretariacie OTR “BYSTRZAK” lub blikiem
lub przelewem - NUMER KONTA-  ING   36 1050 1142 1000 0090 6322 7830

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

4.  W przypadku rezygnacji z kursu, Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub słownego oświadczenia o rezygnacji.

5.  W szczególnych przypadkach OTR „BYSTRZAK”daje sobie prawo do odstąpienia od umowy z Rodzicem.

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)               


