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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 

zawarta w Nowym Sączu w dniu _ _  - _ _  - 2020 roku, pomiędzy: 

Panią/Panem  …………………..………………………………………………………………….. PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

legitymującą/ym się dowodem osobistym seria _ _ _ numer _ _ _ _ _ _ zwaną/ym dalej Rodzicem, 

oraz  

Fundacją „FYLION” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod 

numerem KRS 0000551963, reprezentowaną przez Prezes Zarządu Fundacji Panią Katarzynę Żak, zwaną 

dalej Fundacją. 

Preambuła: 
Zważywszy na fakt, iż Fundacja otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” na 
projekt o nazwie Zdolni cyfrowo (dalej projekt) strony zawierają niniejszą umowę: 
 

§ 1 
1. Dane kontaktowe Rodzica są następujące: 

(prosimy wypełniać literami drukowanymi w celu uniknięcia pomyłek) 

Telefon: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ e-mail: 

Adres do korespondencji (dalej adres dostawy): 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miasto: 

 
2. Rodzic oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka (dalej uczestnik). Dane uczestnika:  
 

Nazwisko: Imię: 

Wiek: Klasa w roku szkolnym 2020/2021: 

Telefon: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ e-mail: 

 
3. Rodzic powierza Fundacji prowadzenie zajęć dla swojego dziecka z tematyki projektu Zdolni cyfrowo. 
4. Zajęcia obejmą cykl 7 spotkań (jedno spotkanie to 2 x 45 minut), średnio 3-4 razy w tygodniu, o stałej 

porze wskazanej przez Fundację. 
a. Pierwsze spotkanie z siedmiu będzie poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa  

i zagrożeń w sieci internetowej.  
5. Zajęcia będą bezpłatne i realizowane grupach maksymalnie 5 osobowych w trybie on-line - z 

wykorzystaniem elektronicznych i internetowych kanałów komunikacji.  
 

§ 2 
Fundacja zobowiązuje się do: 

1. Wydania Rodzicowi w biurze projektu lub dostarczenia, co najmniej na jeden dzień kalendarzowy 
przed terminem pierwszych zajęć, na wskazany adres dostawy, kompletnego zestawu Lego® 
Education SPIKE™ Prime (dalej zestaw) o numerze ewidencyjnym: Z C . S P I K . _  _ 1 

                                                           
1
 Wypełnia personel FUNDACJI 
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2. Nieodpłatnego użyczenia Rodzicowi zestawu, celem realizacji zajęć z tematyki projektu przez dziecko. 
3. Przeprowadzenia zajęć we wskazanych terminach ustalonych z rodzicem. 
4. Zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć. 
 

§ 3 
1. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka zawartych w tej 

umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji zajęć (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.) 

 
2. Rodzic zobowiązuje się na co najmniej pięć dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć do dostarczenia 

do biura Fundacji dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy. 
 
3. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na czas trwania zajęć: 

a. Wydajnego, stałego łącza internetowego. 
b. Komputera z zainstalowaną wersją aplikacji Lego® Education SPIKE™ Prime, wersja polska, nie 

starsza niż 1.2.0. 
c. Wydajnego i bezpiecznego miejsca pracy. 
d. Poprawnie skonfigurowanego i działającego: mikrofonu, słuchawek i kamerki internetowej  

4. Po zakończeniu zajęć Rodzic zobowiązuje się do: 
a. dostarczenia na własny koszt zestawu do biura Fundacji (ul. Nawojowska 4 pokój 203, 33-300 

Nowy Sącz) najpóźniej do dwóch dni roboczych od daty zakończenia ostatnich zajęć. 
 

§ 4 
1. W ramach niniejszej umowy Fundacja użycza Rodzicowi  bezpłatnie zestaw Lego® Education SPIKE ™  

Prime  o wartości rynkowej ustalonej wg. cen LEGO.COM na kwotę 1.800 zł. 
2. Rodzic oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i uznaje go za zdatny do umówionego 

użytku. 
3. Rodzic zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu użyczenia, zgodnie z jego przeznaczeniem                     

i wyłącznie w celu wskazanym w § 1 ust. 3. 
4. Rodzic nie może przedmiotu użyczenia oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania albo w podnajem bez pisemnej zgody Fundacji. 
5. Po zakończeniu użyczenia Rodzic jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie 

niepogorszonym. 
6. Rodzic jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy. 
7. Wydanie zestawu Lego® Education SPIKE™  Prime zostanie dokonane po podpisaniu przez Rodzica 

niniejszej umowy i jej dostarczeniu do Fundacji 
8. Podpis Rodzica potwierdzający przyjęcie zestawu uważany będzie za formalne potwierdzenie przez 

Rodzica przekazania/odbioru zestawu Lego® Education SPIKE™  Prime. 
 

§ 5 
1. Rodzic będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fundacji następujących kar umownych: 

a. za opóźnienie w zwrocie przedmiotu użyczenia – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 
oraz dodatkowo wyrówna wszelkie straty jakie poniosła Fundacja z tego tytułu wraz z 
odsetkami, 

b. za zniszczenie, utratę, brak, odmowę zwrotu zestawu Lego® Education SPIKE™  Prime – w 
wysokości wartości rynkowej zestawu ustalonej wg. cen na stronie LEGO.COM oraz 
dodatkowo wyrówna wszelkie straty jakie poniosła Fundacja z tego tytułu wraz z odsetkami. 

2. Jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania mailowego zestaw nie zostanie zwrócony przyjmuje się, iż 
Rodzic odmówił zwrotu zestawu. 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. poniższych. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  
3. Niezależnie od powyższego umowa wygasa przed terminem określonym w § 6 ust. 1,  gdy Rodzic uczynił 

z rzeczy (zestaw) użytek odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek 
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uczynić, w szczególności gdy zakończyły się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy. Nadto umowa wygasa, w trybie natychmiastowym, gdy 
Fundacja poinformuje mailowo Rodzica o obowiązku zwrotu zestawu Lego® Education SPIKE™  Prime. 

4. W razie zajścia okoliczności opisanych w § 6 ust. 3, Rodzic zwróci Fundacji zestaw Lego® Education 
SPIKE™  Prime nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od zajścia takiego zdarzenia. 

5. Rodzic zobowiązuje się zwrócić zestaw Lego® Education SPIKE™  Prime po zakończeniu użyczenia bez 
dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot zestawu nastąpi w biurze Fundacji (ul. 
Nawojowska 4 / 203, 33-300 Nowy Sącz), bądź poprzez wysłanie zestawu przesyłką kurierską na adres 
Fundacji. 

§ 7 
1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku dziecka w formie audiowizualnej oraz 
fotografii cyfrowej w ramach projektu oraz rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku dziecka bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie jego wizerunku na stronach 
internetowych Fundacji. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych przy realizacji niniejszej umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO: 
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) 
niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych: 
1. Administrator danych osobowych: Fundacja „FYLION” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń pod numerem KRS 0000551963, reprezentowana przez Prezes Zarządu Katarzynę Żak, dane kontaktowe: tel. 
+48 791 790 190, 604 994 579, 18 547 44 27, adres e-mail: fylion@fylion.org 

2. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania zawartej umowy; 
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 

-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną; 
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym w celu zawarcia umowy; 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie trenerom prowadzącym zajęcia oraz w celu dokonywania 
rozliczeń umowy. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych jedynie przez czas potrzebny do realizacji umowy. 
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

W imieniu Rodzica/Opiekuna prawnego  W imieniu Fundacji 
 

 

Adres do korespondencji i zwrotów zestawów Lego® Education SPIKE™ Prime : 

 

FUNDACJA FYLION ul. Nawojowska 4 / 203, 33-300 Nowy Sącz 
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Nieobowiązkowe informacje mogące pomóc dopasować Fundacji grupę ,w której uczyć się 

będzie dziecko: 

 
 

1 

Czy dziecko brało udział w zajęciach z robotyki lub programowania?  
 
Jeśli tak to proszę: 
oszacować liczbę godzin zajęć: 
 
 
w tym język SCRATCH: 
 
 
w tym język PYTHON: 
 
 
w tym inne języki (proszę podać jakie): 
 
 
Czy dziecko pracowało na klockach typu LEGO (np. WeDo, Mindstorms, SPIKE) lub na innych (proszę 
podać na jakich)? 
 
 
 
 

2 

Proszę określić znajomość informatycznego języka angielskiego ucznia w skali procentowej:  
0 słaby 100 biegły: 
 
 

3 

Proszę określić manualne zdolności ucznia (tzw. majsterkowanie, budowanie i składanie klocków) w 
skali procentowej:  
0 słaby 100 biegły: 
 

4 

Inne informacje mogące pomóc Fundacji w przydziale do grupy: 
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