
              UMOWA o uczestnictwo w zajęciach HTRSchool nr …./…. 
 
Zawarta w dniu …………… w ……………………………………………………. 
Pomiędzy Fundacją HTRoom ul. Słowackiego 55 47-400 Racibórz reprezentowany przez 
Mikołaj Lipczyński - Fundatora zwanego dalej HTRoom, a UCZESTNIKIEM, Panem/panią 
……………………….. adres zamieszkania do korespondencji: 
..................................................... zwanego dalej UCZESTNIKIEM. 
W przypadku gdy UCZESTNIK jest niepełnoletni wyżej podpisuje się prawny opiekun, 
poniżej imię i nazwisko dziecka: 
……………………… . 
 
                                          POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w postaci zajęć przez HTRoom na rzecz 
UCZESTNIKA. 
2 Na mocy Umowy HTRoom zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na organizacji 
zajęć, zaś UCZESTNIK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem systematycznego 
chodzenia na zajęcia. 
3. HTRoom realizuje przez cały okres trwania umowy zajęcia objęte Umową. Nieobecność 
Ucznia nie zwalnia go z ponoszenia opłat. 
 4. Instruktorzy podczas zajęć zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań aby uniknąć 
wypadków co z tego wynika urazów lecz nie mogą przewidzieć wszystkiego. Nie ponoszą 
odpowiedzialności za UCZESTNIKA. 
5.Umowa obejmuje możliwość korzystania z wszystkich zajęć HTRoom 2 razy w tygodniu po 
godzinie. 
każda grupa wymaga 5 osób aby zajęcia się odbyły. 
6. Nauka trwa aż do momentu rezygnacji UCZESTNIKA. 
 
                                                            OPŁATY 
 

1. Uczeń jest zobowiązany do uiszczania miesięcznej opłaty w wysokości 80 zł na 
początku każdego miesiąca 

2. Wpłaty będą dokonywane przez UCZESTNIKA przelewem na następujący numer 
rachunku bankowego HTRoom:  
59 1020 2472 0000 6502 0543 7589 
 
 

                                            WYGAŚNIĘCIE UMOWY 
 
 
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 
wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku skreślenia 
UCZESTNIKA z listy UCZESTNIKÓW. 



3. Jeżeli liczba Uczniów na danym kierunku zmniejszyła się o 20% względem jej 
początkowej liczby to HTRoom może zaproponować zmianę kierunku, w razie 
takiej sytuacji uczniowi przysługuje prawo nieodpłatnego rozwiązania Umowy. 

4. W pierwszym miesiącu szkolenia w razie nie ukazywania chęci dalszej nauki 
można zakończyć umowę z miesięcznym odstąpieniem. 

 
 

 
 
                       PRZEPISY KOŃCOWE 
 
 
1. Uczeń oświadcza że zapoznał się ze statutem HTRoom i będzie 

według niego postępować. 
2. Bierze udział w zajęciach na odpowiedzialność rodzica. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Oświadcza również że zgadza się z Informacją ochrony danych 

osobowych oraz zgadza się na przetwarzanie swojego wizerunku. 
 

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

                         HTRoom                                                                UCZESTNIK 


