Kontrakt uczestnictwa w zajęciach CMC Centrum Małego Człowieka w
okresie wakacyjnym roku 2016 nr ………../2014
Zawarty w dniu ………………………2016 r. w Warszawie pomiędzy:
CMC - Centrum Małego Człowieka przy ul. Wiertnicza 115 C; reprezentowanym przez:
Edyta Kojder – właścicielka CMC, działającego na podstawie wpisu do ewidencji pod
numerem 428953 jako CMC- Centrum Małego Człowieka, Ul. Gierymskiego 12/9, 00-772
Warszawa, posiadający NIP: 521-321-91-56 REGON 140571100,
a
Rodzicami / Opiekunami:
……………………………………… legitymującym/-ą sie dow. Osob ………………………
………………………………………. legitymującym/-ą sie dow. ……………………………
zamieszkałymi:
…………………………………………………………………………………………………
…… miasto ulica
zwanymi dalej Usługobiorcami
Telefony kontaktowe: Dom......................................Matka…………………………….
Ojciec……………………………………
inne.......................................e-mail…………………………………………………………

§1
WARUNKI UCZESTNICTAW W AKCJI LATO W MIEŚCIE 2016
1. Przedmiotem kontraktu jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych w czasie akcji LATOW W MIEŚCIE dla dziecka
imię i nazwisko
dziecka:…………………………………………………………………………. data
ur.:………………………………………, miejsce ur. ………………………………………

PESEL:…………………………………………………………………………………………
…..
2. Kontrakt zostaje zawarta na okres
od……………………..do…………………………………………………………………
….
od……………………..do…………………………………………………………………
….
3. Przedmiotem kontraktu jest uczestnictwo Dziecka w zajęciach „Lato w mieście”.
4. Zajęcia są odpłatne, w formie wykupienia abonamentu miesięcznego lub tygodniowego.
5. Wykupienie abonamentu jest równoznaczne z rezerwacją miejsca dla Dziecka w czasie
zajęć. Za rezerwację uważa się zapewnienie Dziecku na czas zajęć niezbędnych pomocy
edukacyjnych i zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.

§2
WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
1. Opłata za abonament wynosi:
Abonament miesięczny (od godz. 7:30-18:00) - 1050,00 zł
Abonament tygodniowy obecność dziecka w godzinach od 7:00-18:00 - 350,00 zł lub w
godzinach od 7:00-13:00- 250,00 zł.
2. Powyższa płatność winna być dokonana w biurze placówki lub na konto numer
ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1025 1000 0023 0773 2442 Do piątego dnia każdego
miesiąca. Za cały miesiąc z góry lub pierwszego dnia tygodnia przy abonamentach
tygodniowych.
3. Opłata za wyżywienie wynosi: 15 zł/ dziennie.

§3
1. Strony uzgadniają, iż ewentualne spory zostaną w pierwszej kolejności poddane
rozstrzygnięciu przez mediacje.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego kontraktu wymagają aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności

…………………………………

………………………………………

RODZIC/ OPIEKUN

CMC CENTRUM MAŁEGO CZŁOWIEKA

