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UMOWA 
odpłatne zajęcia dla dzieci w oparciu o LEGO® Education 

 
Zawarta w dniu ………………………. pomiędzy: 
V-MED Badania i Rozwój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Fałkowie 62-262, 
Fałkowo 1P, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000933536, kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 PLN, NIP: 7842528840, reprezentowaną przez: 
Marcina Króla – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej Organizatorem lub Spółką, 
 
a 
Panem/Panią ……………………………………………., zamieszkałym/-ą ul. …………………, ………………………, PESEL: 
…………………………,telefon kontaktowy: …………………….., alternatywny telefon kontaktowy: 
………………………..,  
zwanym/zwaną dalej Odbiorcą, 
 
łącznie zwani Stronami, 
o następującej treści, 
 
Definicje: 
Ilekroć w niniejszej Umowie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w następujący 
sposób: 
1. Organizator – V-MED sp. z o.o. z siedzibą w Fałkowie (62-262), ul. Fałkowo 1P; KRS: 0000933536, 

NIP: 7842528840 
2. Uczestnik – dziecko biorące udział w Zajęciach LEGO® Education które zostało zapisane na zajęcia 

przez Odbiorcę; 
3. Odbiorca – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług na rzecz Uczestnika; 
4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem Uczestnika lub osobą zobowiązaną 

do czasowej opieki nad Uczestnikiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami 
Uczestnika; 

5. Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w Regulaminie, prowadzone przez 
Organizatora; 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest udział dziecka (Uczestnika) w zajęciach organizowanych przez Spółkę w 

oparciu o autorskie programy LEGO® Education oraz na oryginalnych zestawach LEGO® Education 
które odbywać się będą w ilości zadeklarowanych przez Odbiorcę godzin w formularzu 
zgłoszeniowym za wynagrodzeniem określonym zgodnie z § 1 ust. 8 pkt. 2).  

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 odbywają się w dedykowanych do tego salach w budynku VR 
Inkubator, Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości 
Odbiorców/Opiekunów, w tym także na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.vrinkubator.pl  

3. Parking dla rodziców/opiekunów Uczestników jest BEZPŁATNY na czas udziału Uczestnika w 
zajęciach. 

4. Zajęcia będą organizowane w dwóch przedziałach wiekowych: 
1) dzieci w wieku przedszkolnym, 
2) dzieci w wieku szkolnym: klasy 1-3, 

5.  W wyjątkowych sytuacjach jak np. mała frekwencja, konieczność odrobienia zajęć Organizator 
może połączyć dwie grupy w tożsamym przedziale wiekowym Uczestników w jedną grupę. 

6. Każda godzina zajęć trwa 45 minut. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, z uprzedzeniem Odbiorców/Opiekunów przed zajęciami, w którym to szczególnym 
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wypadku – nowy termin zajęć -zostanie wyznaczony z uwzględnieniem możliwości czasowych i 
organizacyjnych Uczestników. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach w 
zmienionym terminie wówczas za te zajęcia będzie przysługiwać Odbiorcy zwrot za opłacone 
zajęcia. 

8. Udział dziecka w Zajęciach  jest możliwy po:  
1) dostarczeniu do Organizatora  podpisanej przez odbiorcę/opiekuna Uczestnika umowy – 

umowa sporządzana jest przez Organizatora na podstawie wypełnionego i podpisanego 
Formularza,  

2) wpłaceniu na rachunek bankowy Organizatora kwoty równej iloczynowi 
zadeklarowanych zajęć (godzin), w których dziecko weźmie udział oraz kwoty 25,00 zł. 
(słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), przy czym minimalna ilość zadeklarowanych 
zajęć to 3 (słownie: trzy) w danym roku szkolnym. 

9. Rachunek bankowy Organizatora dedykowany do wpłat: Alior Bank S.A. 40 2490 0005 0000 4530 
6330 0204. 

10. Po otrzymaniu płatności Organizator na wniosek Odbiorcy wystawi fakturę i przekaże ją 
niezwłocznie. Odbiorca zobowiązany jest przekazać dane do faktury: imię i nazwisko lub nazwa 
instytucji, NIP, pełny adres drogą elektroniczną.  
 

§ 2 
1. Podpisanie umowy i wpłacenie należności jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez 

Organizatora miejsca na zajęciach dla uczestnika zgłoszonego przez Odbiorcę w danej grupie 
wiekowej oraz akceptacją warunków udziału w zajęciach.   

2. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Odbiorca został poinformowany i 
dostosuje się do wytycznych zawartych w Regulaminie.  

3. Po uzgodnieniu z Organizatorem dla Odbiorcy, który posiada podpisaną umowę istnieje 
możliwość zapisania dziecka na zajęcia w każdej chwili po dokonaniu wpłaty kwoty 25,00 zł. 
(słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), o ile Organizator dysponuje wolnymi miejscami;  
 

§ 3 
1. Odbiorca zobowiązuje się pokrywać koszty uczestnictwa w zajęciach w wysokości wynikającej z    

zadeklarowanych godzin w złożonym Formularzu. 
2. Odbiorca może zrezygnować z udziału w zajęciach zgłoszonego dziecka wysyłając do 

Organizatora stosowną wiadomość na adres: lego@v-medbr.pl nie później niż na 3 dni robocze 
przed ich rozpoczęciem. Jeśli nieobecność będzie spowodowana okolicznościami po stronie 
Uczestnika, koszt zajęć nie podlega zwrotowi. 

3. Nie podlega zwrotowi minimalna opłata wskazana w § 1 ust. 8 pkt. 2 umowy. 
4. W przypadku zaległości w pokrywaniu kosztów o których mowa w ust. 1 powyżej za okres 

dłuższy niż 1 miesiąc – Organizator ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Prawo 
odstąpienia realizuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i niedopuszczenie 
Uczestnika do dalszych zajęć. 

5. Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności na poczet (jako cała opłata lub jej część) innych 
zajęć oferowanych przez Organizatora. Zajęcia te muszą jednak rozpocząć się w przeciągu 3 
miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.  

 
§ 4 

W przypadku nie wystarczającej ilości uczestników biorących udział w zajęciach, Organizator może 
przesunąć termin ich rozpoczęcia lub je odwołać, nie później jednak niż 3 dni robocze przed 
terminem ich rozpoczęcia. Organizator określa minimalną ilość dzieci biorących udział w zajęciu, 
determinujących warunek wskazany w zdaniu pierwszym, na 4 (słownie: cztery). W przypadku 
odwołania zajęć z winy Organizatora Odbiorcy przysługuje zwrot za odwołane zajęcia. 
 

§ 5 
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1. W razie powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania dziecka uczestniczącego w 
warsztatach, po zaciągnięciu opinii Opiekuna, Organizator może podjąć decyzję usunięciu dziecka 
z listy uczestników. Odbiorca/Opiekun dziecka są każdorazowo powiadomieni o zaistniałej 
sytuacji. 

2. W przypadku, gdy uczestnik zajęć umyślnie zniszczy sprzęt, z którego korzysta podczas zajęć, 
rodzice mogą być obciążeni kosztami jego naprawy bądź zwrotu należności za zakup nowego. 
Dotyczy to także sprzętu będącego na wyposażeniu budynku, w którym odbywają się zajęcia.  

3. Uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku oraz BHP. 
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować podjęciem decyzji przez Organizatora o 
usunięciu dziecka z listy uczestników. Odbiorca/Opiekun Uczestnika są każdorazowo 
powiadomieni o zaistniałej sytuacji. 

4. Odbiorca oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w zajęcich. 
 

§ 6 
1. Niniejsza umowa zawarta jest na rok szkolny 2021/2022 przy czym Strony zgodnie potwierdzają, 

że uczestnictwo dziecka w zajęciach ma miejsce od ______ 2022 r., 
2. Każdej ze Stron z zastrzeżeniem postanowień § 5 przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej 

umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………..                  …………………………….…………………………………..  
 ORGANIZATOR                     ODBIORCA  
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz zgłoszeniowy, 
2) Regulamin, 
3) Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V-MED BADANIA I ROZWÓJ sp.  

z o.o. z siedzibą w Fałkowie przy ul. Fałkowo 1P (62-262), KRS: 0000933536  nr NIP: 784-252-88-40, e-mail: 
iod@v-medbr.pl  (dalej: Administrator). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
1) zgłoszenia uczestników na zajęcia edukacyjne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz nawiązania i 

realizacji umowy o świadczenie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 
2) przyszłościowego kontaktu odnośnie zajęć edukacyjnych oferowanych przez V-MED Badania i Rozwój 

sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie 
Państwa o kwestiach organizacyjnych związanych z zajęciami; 

3) rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w zajęciach w celu promocji swoich działań (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

4) dopełnienia obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie realizacji 
uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji itp. — na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 
uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest 
np. posiadanie wiedzy na temat osób, które skorzystały z uprawnień przewidzianych w RODO 

3. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny 

do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. 
5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione prawnikom, podmiotom zapewniającym obsługę IT, 

dostawcom oprogramowania, osobom prowadzącym zajęcia oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. 
na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Państwa danych osobowych podmiotom prywatnym i 
publicznym; 

6. Uczestnik oraz klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), do ich 
sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), usunięcia (art. 17 Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania (art. 
18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art. 
20 Rozporządzenia). 

7. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia grupy uczniów na zajęcia edukacyjne poprzez złożenie 
formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. 

9. Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uznacie Państwo, że przetwarzane przez Administratora Państwa dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z prawem. 

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 

 


