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  UMOWA WAKACYJNA………….…/2021 

 na organizację wypoczynku letniego 

w  Centrum IQ w Dębicy  

(pobyt tygodniowy 9 h dziennie) 

 

zawarta w dniu ……………………………… 2021 roku pomiędzy: 

Centrum IQ Sp. z o. o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000800583 384211452, NIP 8722425374, REGON 384211452, 

prowadzącą Weldon School w Dębicy, 

zwaną dalej organizatorem, reprezentowaną przez:  

Agatę Żmuda – Dyrektora  Centrum IQ 

a 

Panią/Panem ……………………………………………………………………………………..   

Pesel …………………………………..   

Pesel dziecka ……………………………….  

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania (o ile jest inny)……………………………………………………………  

Zwanym dalej Rodzicem / Opiekunem Prawnym o następującej treści:  

 

§ 1  

Rodzic / Opiekun zobowiązuję się, że:   

………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka/uczestnika wypoczynku)   

……………………………………..  

(data i miejsce urodzenia)  

……………………………………..  

(adres zamieszkania dziecka)   

będzie uczestnikiem wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum IQ w Dębicy, przez okres wakacji 

(właściwe zaznaczyć): 

 od 28.06.2021 r. do 02.07.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 
 

 od 05.07.2021 r. do 09.07.2021 r.   w godz.    ……………………………………………………… 

 
 od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 

 

 od 19.07.2021 r. do 23.07.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 

 
 od 26.07.2021 r. do 30.07.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 

 

 od 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 
 

 od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 

 
 od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 

 

 od 23.08.2021 r. do 27.08.2021 r.    w godz.    ……………………………………………………… 
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§ 2 

Centrum IQ w Dębicy zapewnia opiekę i wychowanie w okresie wakacyjnym  w zakresie przepisów Ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia dla organizatorów wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży oraz zasad jego organizacji i nadzoru.  

§ 3 

1. W zamian za opiekę i wychowanie w okresie wakacyjnym, Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się                                

do regularnego uiszczenia opłaty za pobyt. 

 

§ 4 

1. Usługi świadczone w ramach uczestnictwa dziecka/uczestnika w wypoczynku letnim w Centrum IQ w Dębicy                                
są odpłatne. Opłata stała wynosi 249,00 zł brutto tygodniowo, płatna gotówkowo. Kwota nie podlega zwrotowi 

w przypadku nieobecności dziecka/uczestnika. 

3. Dodatkową opłatą za pobyt dziecka jest wyżywienie w kwocie 13 zł za dzień wyżywienia (śniadanie, obiad, 

podwieczorek).  

4. Podczas wypoczynku letniego organizowane są wycieczki autokarowe wraz z atrakcjami w kwocie 100 zł             

za tydzień. 

Opłata dodatkowa wraz z opłatą stałą pobierana jest z góry każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest 

miesiąc kalendarzowy. 

W sytuacji, gdy kwota atrakcji będzie mniejsza, różnica zostanie zwrócona. 

 

§ 5 

Integralną częścią Umowy są Uchwały Zarządu Centrum IQ Sp. z o. o. , dotyczące organizacji wypoczynku 

letniego oraz Regulamin i zasady uczestnictwa dziecka/uczestnika. 

 

§ 6 

1. Każda ze stron Umowy ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W udokumentowanych losowo przypadkach strony Umowy mają prawo rozwiązania Umowy w  terminie 

wcześniejszym. 

§ 7 

1.Liczba dzieci w grupie wakacyjnej dostosowana zostanie do przepisów regulujących wraz   

z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Zdrowia.  

2.Centrum IQ w Dębicy zapewnia opiekę dzieciom/uczestnikom przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

w okresie trwania wypoczynku letniego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

3.Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do stałej współpracy z opiekunem, do monitorowania oraz zapewnienia 

dziecku bezpieczeństwa przybycia na zajęcia i powrotu do domu. 

 

4.W okresie wakacyjnym od lipca do sierpnia  Centrum IQ w Dębicy funkcjonuje  
w godzinach od 7.30 do 16.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Opieka nie jest zapewniona w dni 

wolne od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy.  

 

§ 8 

1.W okresie organizowanego wypoczynku, Centrum IQ w Dębicy nie odpowiada za rzeczy wartościowe 
wniesione na teren obiektu przez uczestnika, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób                     

(w tym kradzieży). 

2. Centrum IQ w Dębicy nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika, innemu uczestnikowi, jeżeli 

nie uchybiła obowiązkowi nadzoru. 
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3.Rodzice / Opiekunowie są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej  przez uczestnika  

w mieniu Centrum IQ w Dębicy lub w mieniu innego uczestnika, jeżeli  nie uchybiło obowiązkowi nadzoru nad 

uczestnikami. 

§ 9 

1 Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów wideo zawierających wizerunek 
uczestnika wypoczynku letniego na stronie internetowej Centrum IQ w Dębicy,  w celach informacyjnych                            

i promocyjnych. 

 2. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

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

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                                             …………………………………… 

  

     (popis opiekuna/rodzica)                                                                                                                   Centrum IQ   
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Szanowny Rodzicu, 

       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 

       L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informujmy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO), oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Centrum IQ                        

Sp. z o.o. w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 9.  

2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Centrum IQ                                           

Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9; lub poprzez wiadomość pod adresem email: dane.osobowe@centrumiq.pl 

3. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą w celu: 

A. Realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz zadań statutowych, w szczególności w sytuacjach:  

• realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również 

zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z Ustawy o systemie oświaty, 

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, w tym umów świadczenia 

usług w zakresie wychowania przedszkolnego, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i 

rozliczenia zawartej umowy.  

• ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania  z usług świadczonych przez 

Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych 

i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia  

publicznego   w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO, 

• konieczności ochrony zdrowia lub życia poszkodowanego dziecka poprzez niezwłoczne zapewnienie opieki, wezwanie 

fachowej pomocy medycznej lub innych służb ratowniczych. 

 
B. Weryfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka 

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ADO może dokonać weryfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka. W 

tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, będzie konieczność  

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Jednocześnie osoba podająca dane osobowe upoważnionego 

do odbioru dziecka jest zobowiązana do uzyskania  zgody i poinformowania właściciela danych   o celu i zakresie  

dalszego  przetwarzania udostępnionych danych osobowych przez ADO w  wyżej wymienionym celu. Podanie danych 

w tym przypadku jest dobrowolne.  

C. Organizowania konkursów 

Aby realizować  potrzeby rozwojowe i  edukacyjne,  ADO organizuje różnego rodzaju konkursy. W tym przypadku 

podstawą przetwarzania Państwa danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

przeprowadzenie konkursu, obejmujące działania takie jak: gromadzenie prac konkursowych, ocena oraz wyłonienie 

zwycięzcy. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne.  

D. Komunikacji za pośrednictwem aplikacji internetowych, korespondencji tradycyjnej oraz drogą elektroniczną 

(e- mail, formularze kontaktowe).  

W przypadku stosowania powyższych środków komunikacji,  celem jest przekazywanie Państwu informacji  w zakresie 

świadczonych usług oraz umożliwienia sprawniejszej z Państwem komunikacji.  

ADO przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu,  nr PESEL oraz 

adresu zamieszkania, na podstawie wyrażonej zgody. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. W przypadku wycofania zgody zawartej w umowie, komunikacja z Państwem będzie realizowana poprzez 

inne przyjęte w placówce metody. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne.  

E. Umieszczania informacji i publikacji wizerunku na publicznych kontach i zamkniętych grupach portalu 

społecznościowego Facebook. 

W celach dokumentacyjnych i informacyjnych ADO publikuje informacje z organizowanych zajęć lub wydarzeń oraz 

wizerunek dzieci z nich korzystających. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody.            

W przypadku korzystania z serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na 

serwisie Facebook komunikatora Messenger, ADO informuje, że dane osobowe będą przetwarzane również niezależnie 

przez serwis społecznościowy Facebook. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne. 

F. Prowadzenia monitoringu wizyjnego 

ADO prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych, pracowników                                 

i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni od 
daty nagrania. Dane te są przetwarzane na postawie przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO może stanowić podstawę prawną 

do przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego. 

 

mailto:dane.osobowe@centrumiq.pl
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G. Dane osobowe szczególnych kategorii  

 

Dane związane ze stanem zdrowia dziecka, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. nietolerancje 

pokarmowe, ograniczenia ruchowe, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są 

każdorazowo za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).  Informacje te będą przetwarzane wyłączni w określonym celu 

właściwej opieki i wspomożenia rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka. Podanie danych w tym przypadku jest 

dobrowolne. 
 

H. Oferty marketingowe 

Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, konto portalu społecznościowego) przetwarzane będą  w celu 

przesyłania informacji o aktualnościach, nowych wydarzeniach i promocjach marketingowych dotyczących produktów 

i usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych   w tym przypadku jest dobrowolne. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty                                  

z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań, do których się zobowiązał w związku 

z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy. 

5.  Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej, ani nie będą 

podlegały procesowi profilowania. 

6.  Okres przechowywania Państwa danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, określony będzie przez: 

- w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez 

Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji umowy, a także przez czas,   

w którym przepisy nakazują przechowywać Dane, 

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających  z przepisów 

prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać Dane,  

w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do czasu istnienia 

prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania,  

a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać Dane. 

7.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli Dane Państwa 

nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do  ich przetwarzania), 

ograniczenia przetwarzania,  prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; cofnięcie zgody pozostaje 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego ADO dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane  do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3. 

Imię i nazwisko: …………………………… 

Telefon: ………………………………………. 

Email: …………………………………………. 
Data i podpis……………………………………………………………… 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych drogą 

elektroniczną: 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z 

europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L  

nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z 

zm.), przez Centrum IQ Sp. z o. o. 

  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych drogą telefoniczną- marketing 

bezpośredni: 

 Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS 
przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 

2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Centrum IQ Sp. z o. o.  
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Klauzula zgody na korzystanie z usługi Newsletter: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie  

z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

 nr 119, str. 1) prowadzonej przez Centrum IQ Sp. z o. o.   

 

 
 

 

Miejscowość, data, podpis: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

 

........................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię uczestnika) 

 

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce/imprezie   

krajoznawczo -turystycznej* w terminie: ........................................................   

do ............................................................................................ zorganizowanej przez  

Centrum IQ Sp. z o. o. z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego,  pod numerem 0000800583 384211452, NIP 8722425374, REGON 384211452,  

zwaną dalej organizatorem reprezentowaną przez: 

Agatę Żmuda – Dyrektora Centrum IQ. 

 

Oświadcza, że ewentualne różnice cenowe (niższy koszt atrakcji) będą rozliczane   

z opiekunem po zakończonym turnusie. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem.   

 

………………………………..  

(miejscowość i data)  

…………………………….  

(podpis Opiekuna prawnego/Rodzica) 

 

* niepotrzebne skreślić    


