
 
 
 

UMOWA o szkolenie 
 
 
Zawarta w dniu ___________ r. w Cieszynie pomiędzy: 

___________________________, urodzonym/ą  dnia __________ w ___________________, 

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 Radwana-

Röhrenschefa - Prezesa 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 „Szkoła Liderów Miasta Cieszyna”, 
zwanego dalej „Programem” lub „Szkołą”, poprzez zapewnienie organizacji i przeprowadzenie  
szkolenia dla uczestników zakwalifikowanych do udziału Programie, zgodnie założeniami 
określonymi w Programie; 

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 wyżywienia i materiałów szkoleniowych; 

5) zapewnienia bezpieczeństwa Osobom Uczestniczącym w miejscu realizacji Szkoły w zakresie 
przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i procedurami;   

6) 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 w minimum 75% Programu, 

2) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć, rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz 
aktywnego udziału w zajęciach Szkoły; 

3) przestrzegania  zasad porządkowych Szkoły:    

- zakazu spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków psychoaktywnych. Unikania 
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas zajęć, jeśli 
koordynatorzy/prowadzący zajęcia nie przewidzieli inaczej; 

4) przestrzegania Regulaminu Porządkowego obiektu, w którym będzie realizowany Program; 

5) 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; 

6) przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniom 
COVID-19, w szczególności do:  

a) dobrowolnego poddania się pomiarowi temperatury  przed rozpoczęciem szkolenia w 
danym dniu szkoleniowym; 

b) niezwłocznego informowania koordynatorek Programu o złym stanie zdrowia lub 
podejrzeniu zakażenia koronawirusem; 

c) nieuczestniczenia w szkoleniach w przypadku złego stanu zdrowia lub podejrzenia 
zakażenia koronawirusem; 

d) w przypadku wystąpienia objawów typowych dla COVID-19 - do poddania się procedurom 
wdrożonym przez organizatorów (izolacja, poinformowanie odpowiednich służb).  

§3 

Za uczestnictwo w Programie Fundacja nie pobiera opłaty od Osoby Uczestniczącej. 

§4 
 

Administratorem danych osobowych Osoby Uczestniczącej jest Fundacja. Podstawy i zasady 
przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik  do umowy „Klauzula informacyjna RODO”.  

 
 

§5 

Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Osoba Uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Fundację  jej wizerunku na zdjęciu/zdjęciach, nagraniach wideo i audio wykonanych w trakcie realizacji 
projektu “Szkoła Liderów Miasta Cieszyna” przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który 
Fundacja Szkoła Liderów może 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 Szkoła Liderów działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez 
Fundację Szkoła Liderów, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji 
zdjęcia/zdjęć, 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 zakresie i na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu Fundacja może 
udzielić zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Osoby Uczestniczącej Miastu Poznań, 
które dofinansowało Program. Powyższa zgoda jest nieodpłatna. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie 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 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

§11 

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

 

 

 

_________________________      ________________________ 

Osoba Uczestnicząca                                                                                                   Fundacja Szkoła Liderów 
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