
 

 

FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ ONLINE – UMOWA 2020/2021  
 

Zawarta w dniu (DATA ZAPISANIA DZIECKA W PROGRAMIE activenow.pl) ………………………. ONLINE  pomiędzy: Anna Piaseczna Free Mind, z 

siedzibą w Uniejowie ul Mickiewicza 2a/1, reprezentowaną przez podpisanego upoważnionego pracownika, zwaną w dalszej części CENTRUM FREE MIND 
OF CHILD ŁÓDŹ, 

a ( imię i nazwisko przedstawiciela, adres):…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy PRZEDSTAWICIELEM, o następującej treści:  

§ 1 
Przedmiotem umowy jest kurs mentalny dla dzieci i młodzieży metodą Free Mind of Child. Zajęcia realizowane będą zgodnie z kalendarzem zajęć w grupie 

liczącej od 5 do 10 osób w roku szkolnym 2020/21 w wymiarze ………… spotkań po …………..min każde na poziomie: (WYBRANYM W FORMULARZU)  
SUP    MEMOCJE    JAiINNI    JAiCZAS  NAUKA   PASJA   MARZENIA   SUKCES | MojaKONCENTRACJA  BodyBalance MenatlMaths 

 
W kursie uczestniczyć będzie………………………………………………………………….(IMIĘ I NAZWOSKO, DATA URODZENIA DZIECKA) .zwanym/ą dalej 

KURSANTEM.  

§ 2 
PRZEDSTAWICIEL zobowiązuje się: 

CENA KURSU:……………………….PLN,   (WG. PODANEGO CENNIKA PRZY ZAPISIE)                        CENA KURSU PO ZNIŻCE 

LOJALNOŚCIOWEJ:………………………PLN 

� zniżka kontynuacyjna � zniżka „rodzeństwo” � wpłata jednorazowa………………………. / ŁĄCZNIE ………………………………...PLN 
ostateczna cena kursu po zniżkach:………………… PLN, sł. ………………………………………………………………………………………. 

 

Harmonogram płatności: � jednorazowo tj. pełna kwotę w terminie do………………………………… lub � następujących ratach:  
ZALICZKA w wysokości:……………………………………………….PLN, płatna do………………………… 

KOLEJNE RATY w wysokości:…………………..PLN, płatne do 10-ego każdego miesiąca od września 2020 r do kwietnia 2021 r. 

OSTATNIA RATA w wysokości:…………………PLN, płatna do 10-ego maja 2021 r.  

 
UWAGA 1: Wysokość raty za kurs jest stała, niezależna od liczby zajęć przypadających w danym miesiącu.  

UWAGA 2: W przypadku nieuregulowania pierwszej raty, przepadają wszelkie zniżki za kurs.  

 
Płatności mogą być dokonywane przelewem. W sytuacji opóźnienia płatności o ponad 14 dni CENTRUM może odmówić uczestnictwa w Warsztatach DZIECKA 

do czasu uregulowania należności lub w sekretariacie Centrum Free Mind of Child Rojna 39, lok. 303 w Łodzi. 
 

98 1140 2004 0000 3802 7913 7047 , mBank (bankowym w tytule wpłaty należy podać imię oraz nazwisko KURSANTA) 
 

§ 3 
PRZEDSTAWICIEL zobowiązuje się: 
 

1. zapewnić systematyczne uczestnictwo KURSANTA w Warsztatach i zadbanie o przygotowanie się do nich. 
2. zapewnić DZIECKU systematyczną kontynuację tematu Warsztatów w domu i wdrażać je do codziennych czynności. 

3. w przypadku nieobecności KURSANTA na Warsztatach zadbać o kontakt z trenerem prowadzącym w celu uzyskania materiałów oraz odrobieniu 
ich poprzez uczestnictwo w warsztatach zaproponowanych przez trenera, nieobecności odrabiane są w równoległej grupie do końca roku 
szkolnego. 

4. informować trenera prowadzącego Warsztaty oraz organizatorów o wszelkich pojawiających się trudnościach, 
5. przestrzegać porządku na terenie odbywających się Warsztatów, dbać o sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 
6. zapewnić aby KURSANT posiadał w czasie zajęć prowadzonych w ramach Warsztatów PRZESŁANE PRZEZ FREE MIND OF CHILD 

MATERAIŁAY, PRZYBORY TECHNICZNO PLATASTYCZNE ORAZ PODANE WCZEŚNIEJ POTRZEBNE RZECZY.  
7. W sytuacjach nagłych tj. nagła choroba lektora, Centrum Free Mind of Child Łódź zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i wskazania 

dodatkowego terminu odpracowania zajęć i przedłużenie kursu o nieodbyte zajęcia.  

8. CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ nie ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta podczas zajęć. Za bezpieczeństwo w 
czasie zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.  

9. CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do KURSANTA.  

10. Przedstawiciel zobowiązuje się do poinformowania CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ przed rozpoczęciem zajęć o wszelkich problemach 
zdrowotnych Kursanta, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w zajęciach, w szczególności zaś o rodzajach produktów, na które uczulone 
jest KURSANT.  

11. Zapewnić dziecku odpowiednią technologię:  

A. Komputer, laptop, macbook lub tablet (nie telefon). 
B. Słuchawki z mikrofonem. 
C. Zaloguj się za pomocą przeglądarki GOOGLE CGROME .  

D. Sprawdź mikrofon i kamerkę za pomocą programu https: //webcammictest.com . 
E. Ciche i spokojne miejsce (bez obecności opiekunów, rodzeństwa, przyjaciół)  

 

§ 4 
CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŻ zobowiązuje się do dołożenia należytych staranności w realizacji procesu nauczania poprzez zapewnienie:  

1. realizacji Warsztatów zgodnie z programem i zaleceniami Anna Piaseczna Free Mind, 
 



 

 

2. kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wewnętrzną certyfikację,  
 

3. warunków lokalnych wraz z właściwym wyposażeniem, 
 

4. materiałów warsztatowych, w tym stosownego zestawu warsztatowego, oferowanego w ramach ceny Warsztatów. 
5. w sytuacji związanej z Siłą Wyższą  § 5 zapewni odpowiednią liczbę godzin oraz materiał. 

 

 
§ 5 

Okres obowiązywania Umowy, zasady rozwiązania Umowy 
 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Warsztatów. 
 

2. Centrum ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz skreślenia KURSANTA z listy w przypadku gdy: 
 

a. PRZEDSTAWICIEL nie wywiązał się z obowiązku dokonania opłaty za Warsztaty w wysokości i wskazanym terminie, 
 

b. doszło  do  umyślnego  niszczenia  wyposażenia  miejsca  w  którym  odbywają  się  Warsztaty.  
   
 

§ 6 
 

Prawo rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach 
 

1. PRZEDSTAWICIEL ma prawo do rezygnacji z Warsztatów w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że: 
A. Jeśli rezygnacja z Warsztatów nastąpiła najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, Centrum zwraca całą wniesioną dotychczas opłatę za Warsztaty, pod 

warunkiem zwrotu materiałów warsztatowych w nienaruszonym stanie. 

B. Jeśli rezygnacja następuje po pierwszych zajęciach, Centrum zwraca pomniejszoną opłatę o wartość pierwszych zajęć oraz o wartość odebranych 
materiałów szkoleniowych, chyba, że zostaną one zwrócone w nienaruszonym stanie. 

C. Jeśli rezygnacja następuje w okresie późniejszym, to może ona nastąpić jedynie na mocy pisemnego wypowiedzenia umowy przesłanego 

listem poleconym na adres Centrum Pozytywnego Dziecka Anna Piaseczna Free Mind Rojna 39, lok. 303, 90-001 Łódż. Obowiązuje 30 – dniowy 

okres wypowiedzenia umowy od daty zgłoszenia rezygnacji. Klient ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty, ale z uwzględnieniem okresu 
wypowiedzenia, za który opłata pobierana jest niezależnie od tego, czy dziecko uczestniczy, czy nie uczestniczy w Warsztatach. 

2. W przypadku nieobecności KURSANTA na zajęciach z przyczyn nie zawinionych przez CENTRUM nie ma on prawa do zwrotu wniesionej opłaty 

ani obniżenia jej wartości. Nieobecność KURSANTA na zajęciach nie jest traktowana przez CENTRUM jako rezygnacja i nie zwalnia 

PRZEDSTAWICIELA z należnych płatność. 

§ 7 
PRZEDSTAWICIEL oświadcza, że:   

1. Wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ własnych danych osobowych oraz danych 
KURSANTA zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133 poz.883).  

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących kursu (terminy, odwołania, płatności, itp.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wskazany adres mailowy w KARCIE DZIECKA.  
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/ kursanta przy okazji wykonywanych podczas zajęć zdjęć (przez trenera lub 

upoważnionego pracownika CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŻ).  

4. PRZEDSTAWICIEL ma prawo wglądu do przekazanych danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Anna 

Piaseczna Free Mind, NIP 828-138-32-95.  
 

 

§ 8 
 
Postanowienia końcowe: 
 

1. Na zajęciach mogą być obecne wyłącznie dzieci, które są uczestnikami trwających w tym czasie warsztatów. 
 

2. PRZEDSTAWICIEL jest zobowiązany do swojej obecności na zajęciach wraz z dzieckiem na prośbę trenera. 
  

3. Mocą niniejszej Umowy Przedstawiciel oświadcza, iż jest w pełni umocowany do zawarcia niniejszej Umowy, w tym do reprezentowania 
Dziecka i składania w imieniu Dziecka oświadczeń objętych niniejszą Umową, w tym do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Dziecka oraz wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku Dziecka. 

  
4. W przypadku nieobecności, DZIECKU przysługuje możliwość odrobienia zajęć w grupach równoległych lub terminie podanym przez trener 

przez okres trwania umowy. Chęć odrobienia warsztatów musi zostać poprzedzona zgłoszeniem tego faktu ( drogą telefoniczną lub mailową) 
i zaakceptowana przez pracownika AKADEMII POZYTYWNEGO DZIECKA FREE MIND OF CHILD. 

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

 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia regulaminu Akademii oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

7. Podpisanie niniejszej umowy przez PRZEDSTAWICIELA jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem AKADEMIA 

POZYTYWNEGO DZIECKA FREE MIND OF CHILD, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania 

 
 
 

 
Data i podpis upoważnionego pracownika                  Pieczątka Anna Piaseczna Free Mind.                            Podpis przedstawiciela Dziecka  
 



 

 

 
 
 

 

PODPISANIE UMOWY NA ZAJĘCIA STACJONARNE REALIZOWANE W 
ŁÓDŹ, ROJNA 39 CENTRUM POZYTYWNEGO DZIECKA FREE MIND OF 

CHILD ZOSTANIE PODPISANE W FORMIE PAPIEROWEJ. 
 
 

PODPISANIE UMOWY NA ZAJĘCIA ONLINE WYMAGA PRZESŁANIA 
PODPISANEJ UMOWY SKANEM LUB ORGINAŁU KURIEREM DO 7 DNI OD 
PRZESŁANIA UMOWY NA PODANEGO MAILA PRZEZ PRACOWNIKA FREE 

MIND OF CHILD.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


