UMOWA
dot. uczestnictwa dziecka w wyjeździe edukacyjno-językowym
zawarta w dniu ……………………………………..pomiędzy:
fundacją Eduprojektor z siedzibą w Toruniu, NIP: 956-230-95-17, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną
do celów zawarcia niniejszej umowy przez Aldonę Matuszewską
a Panią/Panem
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………………………….
adres zam.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr i seria dowodu osobistego:……………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane dziecka uczestniczącego w wyjeździe
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zam. (jeśli jest inny niż powyższy adres rodzica):………………………………………………………………………………………….

1. Przedmiotem umowy jest udział dziecka w jednodniowym wyjeździe edukacyjno-językowym organizowanym
w dniu 13.04.2019 r. na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie i regulaminie wyjazdu.
2. Podpisując umowę, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości (proszę wskazać
właściwy wariant cenowy):
Cena dla uczniów Mr. Rabbit do
Cena regularna
01.03.2019 r.
1 osoba
 210zł/osoba
 230zł/osoba
grupa 2-os
 195zł/osoba1)
 210zł/osoba
grupa 3-os. I większa
 180zł/osoba1)
 195zł/osoba
1)
dla zastosowania ceny promocyjnej wystarczy, że jedna osoba z grupy jest uczniem Szkoły MR. RABBIT
3. W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o wskazanie pozostałych uczestników wyjazdu (imię i nazwisko):
1)…………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………
4. Cena wyjazdu pokrywa:
• udział w całodziennym wyjeździe edukacyjno-językowym do Gdańska w godzinach 8.30-20.00,
• przejazd komfortowym autokarem,
• opiekę lektorów szkoły MR. RABBIT, posiadających uprawnienia i doświadczenie w zakresie
realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• ubezpieczenie NNW uczestnika (zgodnie z warunkami firmy ubezpieczającej),
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•
•

wyżywienie (obiad i przekąski w czasie podróży),
bilety wstępu oraz warsztaty edukacyjne w Centrum Hewelianum oraz na Wyspie
Sobieszewskej.

5. W celu rezerwacji miejsca należy:
• w ciągu 7 dni od zgłoszenia dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty: umowę wraz
z załącznikami oraz regulamin wyjazdu,
• w ciągu 7 dni od zgłoszenia dokonać płatności za wyjazd.
6. Płatności należy dokonywać przelewem na konto:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Eduprojektor
Nr rachunku: 06 2030 0045 1110 0000 0283 6180 (Bank BGŻ)
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „wyjazd Gdańsk”
7. Nieuiszczenie płatności lub niedostarczenie dokumentów w terminie skutkuje zwolnieniem miejsca.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po uiszczeniu opłaty o zwrocie środków decyduje termin rezygnacji:
• w przypadku rezygnacji do 15 marca włącznie zwracane jest 100% środków,
• w przypadku rezygnacji zgłoszonej od 16 marca do 12 kwietnia do godz. 17.00, zwracane jest
50% środków, z uwagi na koszty poniesione przez Organizatora,
• w przypadku niestawienia się na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu i niezgłoszenia rezygnacji
w powyższych terminach Organizator nie zwraca uiszczonej wpłaty.
8. Podpisując niniejszą umowę, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na sporządzenie w trakcie wyjazdu zdjęć
i nagrań umieszczanych na stronie www, portalu społecznościowym i materiałach promocyjnych Organizatora
oraz Partnera wyjazdu – Szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży MR. RABBIT. W przypadku zgłoszenia
przez rodzica jakichkolwiek zastrzeżeń do tworzonych i publikowanych materiałów fotograficznych lub filmowych
zawierających wizerunek dziecka, Organizator zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.
9. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wyjazdu stanowiącego załącznik do
umowy.

Informacja o ochronie danych osobowych
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
chcielibyśmy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Państwa
danych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe
rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika wyjazdu jest fundacja Eduprojektor z siedzibą w Toruniu,
NIP 9562309517, REGON 36028581900000 (dalej „Administrator” lub „My”).
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas dokonywania zgłoszenia na wyjazd lub poprzez podpisanie
umowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Jest to przede wszystkim niezbędne do właściwego wykonania zawartej z Państwem umowy, ze względów
komunikacyjnych oraz z uwagi na wymagania prawne związane z zapewnieniem ubezpieczenia uczestnikom
wyjazdu. Dane osobowe przetwarzamy w celach organizacyjnych, rozliczeniowych, informacyjnych i prawnych,
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji
umowy.
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Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy w czasie trwania umowy i dwa lata po jej zakończeniu. Okres ten może
się różnić w przypadku danych, co do których prawo przewiduje dłuższy okres przechowywania (np. dowody
księgowe).
Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym
momencie. Ponadto mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, do
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@eduprojektor.pl.
Akceptuję warunki powyższej umowy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niej
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla jej realizacji

……………………………………………………..
Rodzic/Opiekun prawny kursanta

………..…………………………………………...
Fundacja Eduprojektor

3

Załącznik nr 1

REGULAMIN WYJAZDU

I INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Kierownik oraz opiekunowie wycieczki dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom bezpieczne i atrakcyjne
warunki wypoczynku oraz umożliwić im aktywne uczestnictwo we wszystkich realizowanych zajęciach.
1. Wyjazd do Gdańska odbędzie się w dniu 13.04.2019 roku
1) Zbiórka - godz. 8.00 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 w Toruniu
2) Powrót na miejsce zbiórki – ok. godz. 20.00
2. W wyjeździe mogą uczestniczyć dzieci od 7 do 12 roku życia. Zostaną utworzone 2 grupy wiekowe: 7-9 oraz
10-12 lat, posiadające osobnych opiekunów.
3. Szczegóły dokonywania płatności określa umowa.
4. Organizatorem wyjazdu jest fundacja Eduprojektor z siedzibą w Toruniu. Partnerem wyjazdu jest Szkoła języka
angielskiego dla dzieci i młodzieży MR. RABBIT.
5. Program wyjazdu:
•
•
•
•
•
•

Zbiórka o godz. 8.00 przy wejściu do Szkoły, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 w Toruniu
Wyjazd o godz. 8.30
Wyspa Sobieszewska – zwiedzanie wyspy i warsztaty edukacyjne organizowane przez naukowców ze
Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego
Obiad
Centrum Hewelianum – nowoczesne centrum nauki
Powrót do Torunia i zakończenie wycieczki na miejscu zbiórki ok. godz. 20.00

6. Z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora (np. ze względów pogodowych), program wyjazdu może
ulec nieznacznym zmianom. W takim wypadku wybrane punkty programu zostaną zastąpione atrakcjami
o zbliżonym charakterze.
II UCZESTNIK WYJAZDU
Ma obowiązek:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonywać polecenia opiekunów i kierownika wycieczki,
nie oddalać się od grupy bez wiedzy opiekunów,
przestrzegać zasad BHP oraz regulaminu wszystkich atrakcji będących elementem programu wyjazdu,
dbać o czystość w środkach transportu i miejscach pobytu uczestników wycieczki,
przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywania szczególnej ostrożności w ruchu pieszym,
posiadać wygodny strój odpowiadający warunkom pogodowym, obuwie sportowe i czapkę,
nie używać przemocy fizycznej ani słownej wobec innych uczestników wyjazdu,
samowolne oddalenie się od opiekunów i niewykonywanie ich poleceń spowoduje: upomnienie przez
opiekuna, zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, powiadomienie rodziców o zachowaniu,
wykluczenie z uczestnictwa w kolejnych wyjazdach w przypadku ciężkiego i umyślnego naruszania
regulaminu.

III RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA WYJAZDU
• Jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie dziecka na miejsce zbiórki min. 15 minut przed
planowanym odjazdem.
• Jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie istotne informacje dotyczące stanu zdrowia
dziecka.
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•
•

•
•

Ponosi pełną odpowiedzialność finansową za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu.
Zgłaszając dziecko do udziału w wyjeździe, zaświadcza tym samym, że stan jego zdrowia pozwala na
uczestnictwo we wszystkich aktywnościach przewidzianych w programie wyjazdu i nie zagraża zdrowiu
innych dzieci.
Jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wyjazdu i przekazania jego zasad uczestnikowi.
Uczestnicy są odbierani z miejsca zbiórki niezwłocznie po powrocie z wyjazdu, wyłącznie przez osoby
wskazane pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego lub mogą samodzielnie wrócić do domu po
wypełnieniu stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do umowy).

IV ORGANIZATOR
• Zapewnia wykwalifikowaną kadrę opiekunów i kierownika wycieczki.
• Nie odpowiada za przedmioty należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub
skradzione podczas trwania wyjazdu.
• Zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu do 29.03.2019 r. w przypadku niezebrania wymaganej
grupy uczestników, zapewniając pełen zwrot wniesionych środków.
• Zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu, gdy nie może być on zrealizowany z przyczyn
pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora, zapewniając zbliżone elementy programu.
• Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów uczestnictwa Organizator może nie wyrazić zgody na udział
dziecka w wyjeździe ze względu na stan zdrowia.
• Organizator powiadamia o planowanym wyjeździe Sekcję Ruchu Drogowego Policji, podając miejsce,
datę i godzinę wyjazdu i prosi o kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu
technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę.

Zapoznałam/em się z powyższym regulaminem i akceptuję jego postanowienia

………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZDROWOTNYCH UCZESTNIKA WYJAZDU
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wpisać informację dotyczącą choroby i istotnych wskazań lekarskich,
informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności.
Imię i nazwisko uczestnika wyjazdu:…………………………………………………………………………………………………………………….
a) choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….
b) zażywa/nie zażywa* na stałe leki/leków
……………………………………………………………….……………...……………………………………………………………………………………………
c) jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* - z uwzględnieniem alergii pokarmowych
……………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………..………………
d) posiada/nie posiada* orzeczenia o niepełnosprawności
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ma / nie ma* przeciwwskazań zdrowotnych dla udziału w wycieczce wg jej programu
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
W czasie wyjazdu wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami
chirurgicznymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez uprawnioną do tego służbę
medyczną. O wszelkich sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka Organizator niezwłocznie zawiadamia
rodzica/opiekuna prawnego.
*niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
W SPRAWIE POWROTU DZIECKA Z WYJAZDU
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……………………………………………………….
oświadczam, że (imię i nazwisko dziecka).……………………………………………….……………………………………..……………………
przebywająca/y pod opieką Organizatora wyjazdu do Gdańska w dniu 13.04.2019 r.


zostanie odebrana/y z po powrocie z wyjazdu z miejsca zbiórki przez:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującego się dowodem osobistym (seria i nr dowodu): ………………………………………………………………..
nr kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………



samodzielnie wróci po powrocie z wyjazdu do domu przy czym rodzic/opiekun prawny bierze całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu przez nie autokaru w miejscu zbiórki.

………………………………………………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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