
 

UMOWA O SZKOLENIE 
 

Zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie pomiędzy: 

  , 

zamieszkałym/ą pod adresem: 

  , 

  , 

zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem”, 

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 Radwana 
Röhrenschefa – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Fundacją”. 

W dalszej części umowy Uczestnik/Uczestniczka i Fundacja będą nazwane również 
indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

§ 1 

1. Fundacja zobowiązuje się do: 

1) przygotowania od strony organizacyjnej i realizacji Programu „30. Szkoła Liderów 
Politycznych”, zwanego dalej „Programem” lub „Szkołą”, poprzez zapewnienie 
organizacji i przeprowadzenie dla uczestników  zakwalifikowanych do udziału w 
Programie 3 zjazdów szkoleniowych – pierwszego w formie stacjonarnej i dwóch 
kolejnych online, zgodnie z założeniami określonymi w Programie, w terminach: 

− Zjazd 1: 28 czerwca – 3 lipca 2022 r., 
− Zjazd 2: 21 – 24 września 2022 r., 
− Zjazd 3: 19-21 października 2022 r. 

2) zapewnienia Szkole wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowców, liderów i 
innych niezbędnych osób; 

3) zapewnienia Uczestnikowi udziału w Szkole; 

4) zapewnienia Uczestnikowi w czasie zjazdu stacjonarnego zakwaterowania, 
wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenia NNW Uczestnika; 

5) zapewnienia dofinansowania na pokrycie części kosztów udziału Uczestnika w 
Programie, w wysokości min. 4000,00 zł; 

6) prowadzenia dokumentacji Szkoły. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu stacjonarnego zjazdu oraz 
ewentualnej zmiany jego trybu ze stacjonarnego na online, jeżeli będzie to uzasadnione 
ograniczeniami lub zakazami wynikającymi ze stanu epidemii, stanu klęski 
żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego. 

 

 

 

 
 

§ 2



 

 

1.  Uczestnik 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 odbywających się w 
ramach poszczególnych  zjazdów „30. Szkoły Liderów Politycznych”; 

3) uiszczenia opłaty na pokrycie części kosztów udziału Uczestnika w Programie w 
wysokości 1800,00 zł brutto; 

4) spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do udziału w 
zajęciach online, to jest: dostęp do komputera/laptopa z kamerą i internetu, praca 
na zaproponowanych przez Fundację aplikacjach i programach 
wykorzystywanych do zajęć online; 

5) uczestniczenia w zajęciach z włączoną lub wyłączoną kamerką, według 
rekomendacji prowadzących zajęcia; 

6) zobowiązuje się do nienagrywania ze swojej strony żądnych zajęć prowadzonych 
w ramach Szkoły, bez uprzedniej zgody Fundacji oraz pozostałych Uczestników 
Szkoły; 

7) przestrzegania zasad Szkoły: 
− zakazu spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub 

substancji psychotropowych w trakcie zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach po 
ich użyciu; 

− możliwość usprawiedliwionego opuszczenia w czasie trzech zjazdów 
szkoleniowych maksymalnie 7 godzin programowych Szkoły. Przez godziny 
programowe rozumie się: spotkania poranne i wieczorne, warsztaty, wykłady, 
spotkania z gośćmi, itp. 

8) przestrzegania Regulaminu Porządkowego ośrodka, w którym odbędzie się zjazd 
stacjonarny 30. Szkoła Liderów Politycznych; 

9) niezwłocznego poinformowania Fundacji o zmianie danych personalnych i/lub 
adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz o 
innych zdarzeniach mających wpływ na realizowany przez Uczestnika udział w 
Szkole. 

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Szkoły lub Regulaminu 
Porządkowego ośrodka, w którym będzie realizowana Szkoła. Fundacja zastrzega 
sobie prawo decyzji o wydaleniu Uczestnika ze Szkoły. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia spowodowane przez 
Uczestnika w trakcie trwania Programu w związku z pobytem w ośrodku, w którym 
realizowany będzie zjazd absolwencki. 

§ 3 

1. Opłatę za uczestnictwo w Programie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Uczestnik 
obowiązany jest uiścić w terminie do dnia 31 maja 2022 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: 83 1240 6175 1111 0010 
7263 4687, podając w tytule przelewu „Opłata za udział w 30 SLP, Imię i Nazwisko”. 



§ 4 

 

Z tytułu naruszenia niniejszej umowy przez Uczestnika poprzez: 

1) rezygnację z udziału w Programie po dniu 31 maja 2022r. (nie dotyczy poważnych 
wypadków losowych), 

2) wydalenie ze Szkoły na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 niniejszej umowy, 

Uczestnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Fundacji karę umowną w wysokości 1500,00 
zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset). Kara umowna, o której mowa wyżej płatna jest 
w terminie 14 dni od daty pisemnego żądania Fundacji zapłaty kary. 

§ 5 

1. Uczestnik oświadcza, iż wraz z podpisaniem niniejszej umowy, wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Fundację danych osobowych, które dobrowolnie przekazał 
Fundacji w Formularzu Zgłoszeniowym do Programu oraz przy niniejszej umowie. 
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja. Szczegółowe 
podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do 
umowy „Klauzula informacyjna RODO”. 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik oświadcza, iż powyższa zgoda 
obejmuje również zgodę na przetwarzanie przez Fundację jego wizerunku na 
zdjęciu/zdjęciach/nagraniach video 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 Uczestnika, 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 Uczestnika. 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 

1. Wynikające z Umowy obowiązki Strony będą zawieszone przez okres i w takim 
zakresie, w jakim Strona ta nie jest w stanie wypełnić tych obowiązków z powodu 
jakiejkolwiek przyczyny leżącej poza jej rozsądną kontrolą, włączając w to stany 
zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, strajki i protesty 
pracownicze mające charakter zamieszek, zniszczenia przedsiębiorstw, zdarzenia 
związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
występowanie ekstremalnych temperatur, pożary, powodzie, klęski żywiołowe, 
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, 
urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w 
ich używaniu lub utratę ich właściwości, wojnę, rozruchy, agresję, zamieszki oraz 
władcze działania organów państwowych i samorządowych („ Siła Wyższa”). 



 

 
 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Strona niewykonująca zobowiązań 
niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności mających 
charakter    Siły     Wyższej     i     przewidywanym     okresie     jej     oddziaływania. 
Niewystosowanie takiego zawiadomienia powoduje utratę prawa powoływania się na 
okoliczność Siły Wyższej. Strona, której obowiązki zostały zawieszone podejmie 
wykonanie swoich obowiązków tak szybko, jak to jest rozsądnie możliwe po 
usunięciu przyczyn   i   zawiadomi   o   tym   drugą   Stronę.   W   przypadku,  gdy taka 
przyczyna trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron może rozwiązać tę umowę  ze 
skutkiem natychmiastowym. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem postanowień umowy, rozpatrywać 
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ziszczenia ostatniego z poniższych 
warunków zawieszających: 

a) Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Programie, oraz 

b) Uczestnik uiścił opłatę za uczestnictwo w Programie, o której mowa w § 2 ust. 1 
pkt 3. 

2. Niezakwalifikowanie Uczestnika do udziału w Programie oraz nieuiszczenie opłaty za 
uczestnictwo w Programie w terminie do dnia 31 maja 2022 r. oznacza nieziszczenie 
warunków zawieszających określonych w ust. 1 i skutkuje z upływem wskazanego 
powyżej terminu 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. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej Strony. 

 

Załączniki: 

- Klauzula informacyjna RODO 

- Regulamin 
 
 
 
 

 

Uczestnik Fundacja Szkoła Liderów 


