
 
Umowa uczestnictwa w zajęciach 

kół zainteresowań Fundacji Elektrowni Rybnik 
 

 
Zawarta w dniu ........................................ w Rybniku pomiędzy: 
 
Fundacją Elektrowni Rybnik z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204954, 
REGON 278238536, NIP 642-28-48-773 
 
a  
 
Uczestnikiem zajęć/ Opiekunem osoby niepełnoletniej  
 
Dane Uczestnika: 
Imię i Nazwisko  ……………………………………………………………………………………………. 
Adres Zamieszkania………………………………………………………………………………………. 
Nr PESEL………………………………………………………….…………………………………………….  
 
Dane Opiekuna Osoby Niepełnoletniej: 
Imię i Nazwisko  ……………………………………………………………………………………………. 
Adres Zamieszkania………………………………………………………………………………………. 
Numer i seria dowodu osobistego………………………………………………………….…….. 
Nr tel. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie: 
nazwa koła  ........................................................................................................................................................................ 
dzień i  godzina zajęć ......................................................................................................................................................... 
 

• Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka podczas uczestnictwa  
w zajęciach organizowanych przez Fundację Elektrowni Rybnik. 

• Fundacja Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez 
uczestników zajęć na terenie ośrodka kultury bez opieki. 

• Wyrażam, zgodę na objęcie opieki nad moim dzieckiem, biorącym udział w zajęciach organizowanych przez 
Fundację Elektrowni Rybnik przez instruktora na czas trwania zajęć. 

• Fundacja Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu. 
• Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor zajęć podjął decyzję o udzieleniu pomocy lekarskiej 

mojemu dziecku. 
• Zobowiązuję się do regularnego opłacania zajęć mojego dziecka z dołu/ z góry, (w zależności od wybranego 

koła)  w terminie do 10-tego każdego miesiąca  (przelewem na nr konta: Bank PEKAO nr 65 1240 1343 1111 
0011 0488 9887  w tytule podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwie zajęć). Brak uregulowania 
należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. Całkowita opłata za zajęcia rozbita jest na 8 
pełnopłatnych rat i 1 raty obniżonej o 50%.   

 

Rata Okres rozliczeniowy Termin wpłaty 
z góry 

Termin wpłaty 
 z dołu 

WPŁATA 

I Październik 20.10.20 10.11.20   100% 

II Listopad 10.11.20 10.12.20 100% 

III Grudzień 10.12.20 10.01.21 100% 

IV Styczeń 10.01.21 10.02.21 100% 

V Luty 10.02.21 10.03.21 50% 

VI Marzec 10.03.21 10.04.21 100% 

VII Kwiecień 10.04.21 10.05.21 100% 

VII Maj 10.05.21 10.06.21 100% 

IX Czerwiec 10.06.21 10.07.21 100% 



 
Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Rozpoczynają się 5 października 2020 roku  
i trwają do 30 czerwca 2021 roku. Dni wolne nie podlegające odpracowaniu: 
 
* 19-22.11.2020 Rybnicka Jesień Kabaretowa 
• 01.11.2020 r. Wszystkich Świętych 
• 11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości 
• 23.12.2020-31.12.2020  Zimowa przerwa świąteczna 
• 6.01.2021 r. Święto Trzech Króli 
• 1-14.02.2021 r. Ferie zimowe 
• 1-6.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
• 1-3.05.2021r. Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja 
• 3.06.2021 r. Boże Ciało 

 
• Zobowiązuję się do zachowywania paragonów po dokonaniu wpłaty na zajęcia. 
• Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć.  
• W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie Fundacji Elektrowni Rybnik zajęcia zostaną 

odrobione w innym, wspólnie ustalonym terminie.  
• Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko.  
• Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Fundacji Elektrowni Rybnik (ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik) 

od poniedziałku do  czwartku  w godz. 8.00-16.00.  
Kontakt:  tel. 32 421 03 00, mail: sekretariat@fundacjaelektrownirybnik.pl lub przez stronę internetową. 

 
Warunkiem wpisu na zajęcia jest: 
• dostarczenie do sekretariatu Fundacja Elektrowni Rybnik wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia uczestnika 
zgody RODO oraz oświadczenia COVID. 
• dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.fundacjapgeenergiaciepla.pl 
Karty można odebrać w sekretariacie Fundacji Elektrowni Rybnik lub wydrukować ze strony internetowej 
Fundacji Elektrowni Rybnik www.fundacjaelektrownirybnik.pl.  

 
 
 
 
 FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK     UCZESTNIK/OPIEKUN  
 

 

 

http://www.fundacjaelektrownirybnik.pl/

