UMOWA

Zawarta w dniu ________ 2017 r. w Warszawie pomiędzy ___________________________________
zamieszkałym/ą

w

_________________________________________________________________,

zwanym „Osobą kandydującą / Osobą uczestniczącą”1, a Fundacją Szkoła Liderów z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12A, zwaną dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez członka Zarządu
Fundacji Przemysława Radwana-Röhrenschefa, dotycząca uczestnictwa w 25 Szkole Liderów Politycznych
w dniach 23 czerwca – 1 lipca 2017 roku w okolicach Warszawy oraz późniejszych trzech zjazdach.

§1
Fundacja zobowiązuje się do:
1. umieszczenia na stronie internetowej www.szkola-liderow.pl w terminie do 12 maja 2017 r. do godz.
19:00 informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Osoby kandydującej do udziału w Szkole,
2. pokrycia Osobie uczestniczącej części kosztów: udziału w zajęciach Szkoły, zakwaterowania,
wyżywienia, przejazdów z Warszawy do ośrodka i z ośrodka do Warszawy, materiałów szkoleniowych.

§2
Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do:
1. aktywnego udziału w 25 Szkole Liderów Politycznych we wszystkich zajęciach podczas Szkoły i pobytu
w ośrodku w trakcie trwania 25 SLP, a także do udziału w każdym z trzech zjazdów
2. pokrycia części opłat za udział w Szkole w wysokości 800 zł (łączny koszt udziału uczestnika w szkole
wynosi 6000 zł, więc opłata uczestnika stanowi jedynie 13% kosztów udziału w SLP).
3. przestrzegania zasad Szkoły:
-

punktualności,

-

rzetelnego przygotowywania się do zajęć,

-

zakazu spożywania alkoholu w trakcie zajęć,

-

po zakończeniu zajęć dozwolone jest spożywanie alkoholu niskoprocentowego (piwo/wino/cydr)
pod warunkiem, że nie wpłynie to na kondycję uczestnika w trakcie zajęć dnia następnego,

Osobą uczestniczącą, osoba kandydująca staje się wraz z zakwalifikowaniem na Szkołę po ogłoszeniu wyników
na stronie internetowej Szkoły Liderów.
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-

zakazu spożywania i posiadania środków odurzających,

-

nie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych podczas zajęć jeśli
koordynatorzy nie przewidzieli inaczej.

W przypadku naruszenia zasad koordynatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o opuszczeniu
Szkoły przez Osobę uczestniczącą.

§3
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkole ze strony uczestnika jest uiszczanie opłaty za uczestnictwo w
terminie do 31 maja 2017 r. W przypadku braku potwierdzenia płatności w tym terminie, osoba traci
możliwość uczestniczenia w SLP.
2. Opłaty za uczestnictwo w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) płatna w terminie na rachunek
bankowy Fundacji (Bank PKO S.A., o/Warszawa, ul. Jasna 1, numer konta: 12 1240 6175 1111 0010 5796
0253), w tytule przelewu należy wpisać „Opłata za udział w 25 SLP, IMIĘ i NAZWISKO”.

§4
W przypadku wydalenia ze Szkoły wskutek rażącego naruszenia w/w zasad, rezygnacji z uczestnictwa
w Szkole po 1 czerwca 2017 roku, a także nie zgłoszenia się na zajęcia Szkoły Osoba uczestnicząca
zobowiązuje się do pokrycia części kosztów udziału w Programie, czyli 2500 PLN (słownie: dwa i pół tysiąca
złotych) (nie dotyczy poważnych wypadków losowych).
Kwota płatna w terminie do 30 czerwca 2017 roku na rachunek bankowy Fundacji (Bank PKO S.A.,
o/Warszawa, ul. Jasna 1, numer konta: 12 1240 6175 1111 0010 5796 0253)

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_________________________
Osoba kandydująca

_________________________
Fundacja Szkoła Liderów

