
 

  

 

UMOWA 
o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach letnich zawarta pomiędzy:  

Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna ul. 

Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole NIP: 754307-54-48 REGON: 161550313, 

zwanym w dalszej części „Organizatorem”,  

a rodzicem lub opiekunem zgłaszającym Uczestnika półkolonii, zwanym w dalszej 

części „Zgłaszającym”.      

§ 1     

POSTANOWIENIA OGÓLNE     

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników półkolonii.     

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika kolonii.     

3. Organizatorem półkolonii jest: Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski 

Stanisław Ursatjew spółka cywilna Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8 45-519 

Opole NIP: 754-307-54-48  

4. Półkolonie są organizowane w terminach przedstawionych na stronie 

www.planetarobotow.pl/polokolonie-online. Każdy turnus trwa 5 dni.  

5. Zajęcia podczas półkolonii odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams 

oraz w razie potrzeby innych platform edukacyjnych.  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat.    

2. Uczestnik musi mieć dostęp do łącza Internetu, umożliwiającego odbycie zajęć 

online.   

3. Zajęcia online odbywają się w godzinach 9-15:30.     

4. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, 

zaburzeniach dziecka.     

§ 3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

1. Organizator zapewnia dostęp do wszystkich wymaganych platform edukacyjnych 

oraz pomoc telefoniczną lub/oraz mailową w procesie instalacji lub/oraz 

logowania.  

2. Organizator zobowiązuje się dostarczyć pakiet produktów niezbędnych do zajęć  

„Eksperymenty” tylko w przypadku, gdy zapis na półkolonie zostanie dokonany 

przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.   
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3. W przypadku wyboru warsztatów z robotyki, Organizator zobowiązuje się 

dostarczyć zestaw edukacyjny LEGO Mindstorms EV3 tylko w przypadku, gdy 

zapis na półkolonie zostanie dokonany przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

turnusu.   

4. Podczas trwanie zajęć na półkoloniach online, Organizator zobowiązuje się:     

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,     

b. zapewnić profesjonalną opiekę kadry instruktorskiej,     

c. zapewnić uczestnikom atrakcje, przedstawione w planie półkolonii,      

5. Organizator zapewnia poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. 

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym 

podmiotom: 

a. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych Administrator udostępnia 

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego 

zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, 

informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie 

działalności gospodarczej – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 

Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w 

przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu 

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

c. firmy współpracujące z Administratorem na zasadach franczyzy 

d. Pracownicy firmy. Przekazywane dane niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia oraz samych zajęć. 

e. Pracownicy Kuratorium Oświaty podczas kontroli prowadzonych warsztatów- 

wgląd do danych osobowych osób zarejestrowanych na zajęcia. 

 

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

 

  

1. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:     

a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,     

b. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programu półkolonii,     

c. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów 

oraz kierownika.     



 

2. Uczestnicy mają obowiązek:     

d. wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,     

e. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,     

f. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,  

g. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa,     

h. przestrzegania zasad zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby  

prowadzącej,     

i. niezwłocznego zgłaszania wszelkich problemów, nieprawidłowości oraz 

zagrożeń opiekunowi,     

3. Uczestnikom półkolonii zabrania się:     

a. używania wulgarnych słów i zwrotów.       

4. W przypadku wyboru warsztatów z robotyki, Uczestnik zobowiązuje się odesłać 

zestaw LEGO Mindstorms EV3 w terminie do 4 dni roboczych po zakończeniu 

turnusu.  

  

§ 5     

OPŁATY     

1. Wiążąca cena turnusu jest podawana w mailu, potwierdzający zapis Uczestnika 

2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia zapisu 

należy w ciągu 7 dni wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł (za dziecko za turnus) na 

rachunek podany w mailu potwierdzającym uczestnictwo.  

3. Tytułem: imię i nazwisko dziecka, półkolonie, miasto, nr turnusu      

4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy.     

5. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto najpóźniej 7 dni 

przed rozpoczęciem półkolonii.     

6. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą    

ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku 

rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii  

Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.     

  

§ 6     

ODWOŁANIE PÓŁKOLONII     

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z 

przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.     

2. Klient w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii z przyczyn wskazanych w 

punkcie 1. ma prawo do:     

a. zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na 

zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii 

przed jej/ich rozpoczęciem,     



 

b. zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni 

turnusu w przypadku odwołania części turnusu.     

§ 7     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE     

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.     

  

Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.     
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