
 
 

UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 . 56-300 MILICZ . WWW.KOM.EDU.PL . BIURO@KOM.EDU.PL . TEL. 71 384 12 96 

   

 

 
FERIE ZIMOWE W KOM 

 
UMOWA nr …………………………. 

 
 

Umowa zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy Fundacją KOM z siedzibą w Miliczu (56-300), z 
adresem przy ul. Dąbrowskiego 3 , wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS: 000452919, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, posiadająca numer NIP: 9161393305, zwaną w dalszej części umowy „KOM”, reprezentowaną 
przez Prezes Zarządu Edytę Defratykę,  
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka 
 
…............………………………………………..……………...............……..…..……………….……..  
 
Panią/Panem ………………………..……………………..…………………..………………....….…..,                        
 
zamieszkałą/-łym ………......................................................................................,  
 
legitymującą/-cym się dowodem osobistym nr …..…………………................………. 
 

I 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w FERIACH ZIMOWYCH W  KOM 2019. 
2. Ferie będą się odbywały na terenie Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu, ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 3. 
3. Organizacja ferii jest wpisana w rejestrze zgłoszeń wypoczynku MEN. 
4. W czasie zajęć warsztatowych dzieci będą podzielone na grupy wiekowe, a zajęcia edukacyjne będą 

dostosowane do wieku dzieci. 
5. KOM zapewnia opiekę dzieciom w godzinach …............................................ po uiszczeniu przez 

rodziców (opiekunów prawnych) stosownych opłat. 
 

II 
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do wpłacenia jednorazowej opłaty za Ferie KOM 2019, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem zajęć dziecka. Opłata obejmuje koszt za 
pobyt dziecka na turnusie oraz opłatę za ciepły posiłek. 

2. Całkowity koszt zajęć w czasie jednego turnusu jest uzależniony od wyboru pakietu czasowego.  
Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wyboru jednego z dwóch pakietów: 
- Pakiet Standard: godziny 9.00 – 14.00 – cena 300 PLN (opłata za turnus – 240 PLN + opłata za II danie 

każdego dnia trwania turnusu - 60 PLN) 
- Pakiet Premium: godziny 8.00 – 16.00 – cena 390 PLN (opłata za turnus – 290 PLN + opłata za zupę i 

II danie każdego dnia trwania turnusu 100 PLN) 
3. Opłata za pobyt dziecka na turnusie, wynikająca z niniejszej umowy (240 PLN – Pakiet Standard, 290 

PLN Pakiet Premium) nie podlega zwrotowi. Opłata za ciepły posiłek może zostać zwrócona rodzicowi 
(prawnemu opiekunowi), jeżeli zgłosi on nieobecność dziecka w formie pisemnej (za pośrednictwem 
poczty internetowej na adres: biuro@kom.edu.pl), z min. 1-dniowym wyprzedzeniem. 
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4. KOM – w ramach pakietu Standard i Premium - umożliwia dzieciom korzystanie z posiłków 
dostarczanych przez zewnętrzną firmę gastronomiczną. 

5. Nieuiszczenie w terminie opłaty za turnus skutkuje niedopuszczeniem dziecka do udziału w zajęciach. 
 

III 
1. Zgłoszenia i wpłaty są przyjmowane do dnia 01 lutego 2019r.  
2. O uczestnictwie dziecka na turnusie decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną 

za pośrednictwem poczty internetowej na adres: biuro@kom.edu.pl, lub osobiście w biurze lub 
kawiarni KOM, w godzinach pracy biura lub kawiarni, potwierdzonych wpłatą za udział w Feriach KOM 
2019. Ilość miejsc jest ograniczona. 

 

 

3. Każda ze stron ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, bez podawania przyczyny, nie później niż 5 dni 
roboczych przed rozpoczęciem ferii. W przypadku odstąpienia od umowy wniesiona opłata podlega 
zwrotowi. 

 
IV 

1. KOM zapewnia, że personel pracujący w placówce posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje 
do pracy z dziećmi. 

2. Opiekunowie dzieci dołożą wszelkich starań, aby w czasie pobytu na zajęciach nie miały miejsca 
sytuacje niebezpieczne dla zdrowia dzieci. 

3. Zasady organizacji ferii zimowych w KOM określa Regulamin Ferii zimowych KOM, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy.  

 
 

IV 
1. Niniejsza umowa została sporządzona na czas określony, dotyczy ona pobytu dziecka w feriach 

zimowych organizowanych przez KOM. od godz. 8.00 lub 9.00 do godz. 14.00 lub 16.00. w dniach          
04-08.02.2019r.  (w zależności od wyboru Pakietu, 04.02-warsztaty, 05-08-turnus) i jej ważność wygasa 
po upływie powyższego terminu.  

2. Regulamin ferii zimowych KOM oraz Karta Zgłoszenia Dziecka są integralnymi częściami niniejszej 
umowy. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

V 
Rodzice (prawni opiekunowie) zdecydowali się na wybór Pakietu (niepotrzebne skreślić): 

- Pakiet Standard: godziny 9.00 – 14.00 – cena 300 PLN (w tym: opłata za II danie) 
- Pakiet Premium: godziny 8.00 – 16.00 – cena 390 PLN (w tym: opłata za zupę i II danie) 

 
VI 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących 
ochrony danych osobowych jest KOM.  

2. Rodzice/opiekunowie dzieci mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 
danych.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych 
osobowych do właściwego organu nadzoru.  
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4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia podpisanie i 
realizację umowy.  

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez KOM w czasie realizacji umowy, chyba że przepisy 
prawa nakładają na KOM obowiązek dłuższego ich przechowywania.   

6. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

7. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie 
przetwarzania danych. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) , 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 
 
 
…................................................................                                                .................................................................... 
 Podpis rodzica / opiekuna prawnego                               Podpis organizatora 
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