UMOWA o szkolenie

Zawarta w dniu ________ 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
___________________________, zamieszkałym/ą pod adresem: ______________________,
zwanym/zwaną dalej „Osobą Uczestniczącą”,
a
Fundacją Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-490) przy ul. Wiejskiej
12A, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509561, NIP:
7010425839, REGON: 147250036, reprezentowaną przez Przemysława RadwanaRöhrenschefa - Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej „Fundacją”.
W dalszej części umowy Osoba uczestnicząca i Fundacja będą nazwane również „Stronami”.

§1
Fundacja zobowiązuje się do:
1) przygotowania od strony organizacyjnej i realizacji Programu „26. Szkoła Liderów Politycznych”,
zwanego dalej „Programem” lub „Szkołą”, poprzez zapewnienie organizacji i przeprowadzenie
w wybranym przez Fundację ośrodku 8-dniowego, szkolenia wyjazdowego dla uczestników
zakwalifikowanych do udziału Programie, zgodnie założeniami określonymi w Programie,
w terminach 7-15 września 2018 r.;
2) zapewnienia dla Szkoły wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowców, liderów i innych
niezbędnych osób;
3) zapewnienia Osobie Uczestniczącej jako zakwalifikowanej do udziału w Programie udziału
w Szkole;
4) zapewnienia Osobie Uczestniczącej w Szkole zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów
z Warszawy do ośrodka i z ośrodka do Warszawy, materiałów szkoleniowych;
5) zapewnienia dofinasowania na pokrycie części kosztów udziału Osoby Uczestniczącej
w Programie w wysokości min. 5000 zł,
6) zapewnienia ubezpieczenia NNW Osoby Uczestniczącej;
7) prowadzenia dokumentacji Szkoły (w tym: list obecności, raportu końcowego i innych
dokumentów związanych z realizacją Programu oraz niniejszej umowy).
§2

1. Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do:
1) udziału w Programie na warunkach określonych w niniejszej umowie, w szczególności do
uczestnictwa i realizowania wszystkich elementów szkolenia w ramach Programu ;
2) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć, rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz
aktywnego udziału we wszystkich zajęciach „26. Szkoły Liderów Politycznych”;
3) uiszczenia opłaty na pokrycie części kosztów udziału Osoby Uczestniczącej w Programie
w wysokości 800,00 zł brutto;
4) przestrzegania zasad porządkowych Szkoły:
-

punktualności,

-

zakazu spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji
psychotropowych w trakcie zajęć oraz przychodzenia na zajęcia po ich użyciu. Dopuszcza
się możliwość spożycia po zakończeniu zajęć w danym dniu niskoprocentowego alkoholu
(np. piwo/wino/cydr) pod warunkiem, że nie wpłynie to na kondycję Osoby
Uczestniczącej w trakcie realizacji zdań Programu w następnym dniu;

-

zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas zajęć,
jeśli koordynatorzy/prowadzący zajęcia nie przewidzieli inaczej;

5) przestrzegania Regulaminu Porządkowego ośrodka, w którym będzie realizowany Program;
6) niezwłocznego poinformowania Fundacji o zmianie danych personalnych i/lub adresu
zamieszkania, adresu email, numeru telefonu komórkowego oraz o innych zdarzeniach
mających wpływ na realizowany przez nią udział w Szkole.
2. W przypadku naruszenia przez Osobę Uczestniczącą zasad porządkowych Szkoły lub Regulaminu
Porządkowego ośrodka, w którym będzie realizowany Program, Fundacja zastrzega sobie prawo
decyzji o wydaleniu Osoby Uczestniczącej ze Szkoły.
3. Osoba Uczestnicząca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie trwania
Programu oraz w związku z pobytem w ośrodku, w którym realizowany jest Program, dokonane
przez Osobę Uczestniczącą.
§3
1. Opłatę za uczestnictwo w Programie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Osoba Uczestnicząca
osoba zakwalifikowana do udziału w Programu obowiązana jest uiścić w terminie do dnia 25
czerwca 2018 r.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy Fundacji Szkoła Liderów (Bank
PKO S.A., o/Warszawa, ul. Jasna 1) numer: 12 1240 6175 1111 0010 5796 0253, podając w tytule
przelewu „Opłata za udział w 26 SLP, Imię I Nazwisko”.
§4
Z tytułu naruszenia niniejszej umowy przez Osobę Uczestniczącą poprzez:
1) rezygnację z udziału w Projekcie po dniu 15 lipca 2018 r. (nie dotyczy poważnych wypadków
losowych);
2) niezgłoszenie się na wyjazd szkoleniowy w ramach Programu/zajęcia Szkoły (nie dotyczy
poważnych wypadków losowych);
3) wydalenie ze Szkoły na podstawie § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
Osoba Uczestnicząca zobowiązuję zapłacić na rzecz Fundacji karę umowną w wysokości 2500,00 zł.
Kara umowna, o której mowa wyżej płatna jest w terminie 14 dni od daty pisemnego żądania
Fundacji zapłaty kary.
§5
1. Osoba Uczestnicząca oświadcza, iż wraz z podpisaniem niniejszej umowy, wyraża dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej

12 A jej danych osobowych, które przekazała Fundacji w Formularzu Zgłoszeniowym do
Programu oraz przy niniejszej umowie:
- w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Fundacji,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Fundacji,
- w celu badania satysfakcji usługobiorców i określenia jakości usług Fundacji, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Fundacji,
- w celu oferowania Osobie Uczestniczącej przez Fundację usług i produktów,
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w
sprawie ochrony danych 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. Urz. UE 1.119, s. 1).
2. Fundacja oświadcza, że będzie Administratorem danych osobowych Osoby Uczestniczącej,
o których mowa w ust. 1 , i będzie je przetwarzać w celach określonych w ust. 1. Dane osobowe
Osoby Uczestniczącej Fundacja może udostępnić podwykonawcom, czyli podmiotom z których
będzie korzystać przy ich przetwarzaniu. Dane osobowe Osoby Uczestniczącej nie będą
przekazywane poza teren Polski.
3. Dane osobowe Osoby Uczestniczącej pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy
Fundacja przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Podstawowe dane kontaktowe Osoby Uczestniczącej Fundacja przechowuje dla potrzeb
marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu aż Osoba Uczestnicząca zgłosi
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu , cofnie zgodę lub Fundacja sama ustali, że się
zdezaktualizowały.
4. Osobie Uczestniczącej przysługuje m.in:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)

prawo do przenoszenia danych,

g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby
Uczestniczącej przed jej wycofaniem.
W sprawach swoich danych osobowych i realizacji swoich prawa Osoba Uczestnicząca może się
kontaktować z Fundacją poprzez email: fundacja@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50 lub
pisemnie na adres siedziby Fundacji.
5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Osoba Uczestnicząca oświadcza, iż powyższa zgoda
obejmuje również zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wiejskiej 12 A jej wizerunku na zdjęciu/zdjęciach wykonanych w trakcie realizacji
Programu przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który Fundacja może także
rozpowszechniać w celach informacyjno-marketingowych poprzez jego udostępnienie bez
ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach
zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Fundacji w związku z prowadzoną przez Fundację
działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację, samodzielnie
lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia/zdjęć Osoby Uczestniczącej,
niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana
kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym
artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku Osoby

Uczestniczącej. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem Fundacja może w zakresie
i na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu udzielać osobom trzecim zgody na
korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku. Powyższa zgoda jest nieodpłatna.
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem postanowień umowy, rozpatrywać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ziszczenia ostatniego z poniższych warunków
zawieszających:
a) Osoba Uczestnicząca została zakwalifikowana do udziału w Programie,
oraz
b) Osoba Uczestnicząca uiściła opłatę za uczestnictwo w Programie, o której mowa w § 2 ust. 1
pkt 3.
2. Niezakwalifikowanie Osoby Uczestniczącej do udziału w Programie oraz nieuiszczenie opłaty za
uczestnictwo w Programie w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. oznacza nieziszczenie
warunków zawieszających określonych w ust. 1 i skutkuje z upływem wskazanego powyżej
terminu ostatecznym niezawarciem umowy, bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych
oświadczeń w tym przedmiocie oraz bez jakichkolwiek roszczeń Stron, z jakichkolwiek tytułów
prawnych, wynikających z podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do zawarcia
niniejszej umowy.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
_________________________
Osoba Uczestnicząca

________________________
Fundacja Szkoła Liderów

