UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE
„TRENING PRZED MATURĄ”
Zajęcia z:

󠄀CHEMII

zawarta w Lublinie w dniu……………….............2018 r. pomiędzy:
Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………………………… ………………………………
adres zamieszkania/korespondencyjny………………………………………………………………………….……………...,
numer tel.…………………….……………………………….,
zwanym(-ą) dalej Uczestnikiem
a Stowarzyszeniem Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, zwanym dalej Stowarzyszeniem,
reprezentowanym przez Mateusz Gortat i Agata Kobyłka.
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Przedmiotem umowy jest udział w kursie dla maturzystów w wymiarze godzin określonych przez Organizatora w
ofercie dostępnej na stronie www.naukowcy.org.pl realizowany w okresie 09.11.2017 – 30.04.2019.
§2
Program kursu znajduje się na stronie www.naukowcy.org.pl.
Uczestnik zobowiązuje się do:
a/ odpowiedniego zachowania na zajęciach (zachowanie ciszy i spokoju, nie przeszkadzanie w zajęciach innym
uczestnikom i prowadzącemu).
Uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do dołączenia do umowy (podpisanej przez przedstawiciela ustawowego/
opiekuna prawnego) oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgodnie z załączonym
wzorem.
Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do umowy oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu
wizerunku.
§3
Obie strony mogą wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl.
Termin wymieniony w ust. 1 liczy się od daty otrzymania wiadomości e-mail.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem
rozpoczęcia kursu opłata nie jest zwracana.
§4
Za udział w kursie pobierane jest wynagrodzenie w kwocie 330 zł (trzysta trzydzieści złotych).
Opłatę o której mowa w ust. 1 Uczestnik zobowiązuje się dokonać w terminie 3 dni od dnia zapisania się na kurs.
Opłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia Młodych Naukowców. Tytuł przelewu: matura IMIĘ NAZWISKO
UCZESTNIKA. Numer konta: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769.
W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby chętnych/grupy, wpłacona kwota zostaje zwrócona na konto, z którego
została dokonana płatność w terminie 14 dni.
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Spory wynikające na tle niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku możliwości zastosowania ust. 2 spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Lublinie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………………………….

(Stowarzyszenie)

………………………………………

(Uczestnik/ Przedstawiciel ustawowy / Opiekun prawny)

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

(miejscowość, data)

..................................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawa jestem przedstawicielem
ustawowym

/

ustanowionym

opiekunem

prawnym

Pana/Pani

...................................................................................................... oraz wyrażam zgodę na jego/jej
uczestnictwo w kursie „TRENING PRZED MATURĄ” organizowanym przez Stowarzyszenie
Młodych Naukowców.
Ponadto,

wyrażam

zgodę

na

kontaktowanie

się

ze

mną

pod

wskazany

telefonu:................................................................................................... .

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

(podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego)

numer

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W związku z przystąpieniem do projektu pn: „kurs Trening przed maturą”,
organizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców w Lublinie wyrażam zgodę na:
• przetwarzanie moich danych osobowych / moich danych osobowych i danych
uczestnika zgłoszonego do Projektu
• mojego wizerunku lub wizerunku uczestnika zgłoszonego do Projektu.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodych
Naukowców z siedzibą w Lublinie;
2. moje dane osobowe i dane uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji Projektu, jego ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie;
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych uczestnika oraz ich poprawiania.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego
wizerunku lub wizerunku uczestnika projektu, którego jestem opiekunem prawnym/rodzicem,
portretu, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych
z informacją i promocją działań Stowarzyszenia bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania
wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.

.........................................................………
Miejscowość i data

.........................................................…
czytelny podpis Uczestnika kursu lub
rodzica/prawnego opiekuna

