
 

 

 

UMOWA Z RODZICEM / PRAWNYM OPIEKUNEM  
UCZESTNICTWO DZIECKA W PROGRAMIE ZAJĘĆ ROZRYWKI RUCHOWEJ „DRUŻYNA KANGURA” OD PRZEDSZKOLIADA.PL 2022/2023 

 

Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI 
ul. CHABRÓW 50A, lok. 8 
45-221 OPOLE  
Kontakt:  
Tel: (+48) 602 274 596 
biuro-opole@przedszkoliada.pl 
 
zwane dalej PROMOTOREM 

 
§1 - Ustalenia wstępne 

1. PROMOTOR oświadcza, że jest organizatorem Programu Zajęć Rozrywki Ruchowej „DRUŻYNA KANGURA”, wchodzącego w skład ogólnopolskiego systemu 
rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL. 

2. RODZIC oświadcza, że poprzez formularz zapisu online dostępny na stronie www.przedszkoliada.pl/zapisy, zapisuje DZIECKO do Programu Zajęć Rozrywki 
Ruchowej „DRUŻYNA KANGURA”, wchodzącego w skład ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL. organizowanego przez 
PROMOTORA na terenie placówki przedszkolnej, do której uczęszcza DZIECKO, a na terenie której organizowany jest Program Zajęć „DRUŻYNA KANGURA” 
od PRZEDSZKOLIADA.PL. 

3. Niniejszą umowę strony zawierają na odległość. 
 

§2 - Zobowiązania PROMOTORA 
1. PROMOTOR zobowiązuje się do realizacji na terenie PLACÓWKI Programu Zajęć „DRUŻYNA KANGURA”, w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki 

ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL. 
2. PROMOTOR zapewni niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. 
3. PROMOTOR zapewni do prowadzenia zajęć licencjonowanego Instruktora PRZEDSZKOLIADA.PL, osobę posiadającą uprawnienia wymagane do prowadzenia 

w przedszkolu Programu Zajęć „DRUŻYNA KANGURA”, w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL. 
4. PROMOTOR zapewni RODZICOWI dostęp do platformy operacyjnej Lang Lion. Poprzez udzielenie RODZICOWI dostępu, rozumie się dostarczenie loginu i 

hasła do platformy Lang Lion, na wskazany przez RODZICA, w formularzu zapisu online, adres e-mail. RODZIC uzyskuje na platformie możliwość: 
a. Sprawdzenia obecności DZIECKA na zajęciach, 
b. Dokonywania płatności (PayU) za udział dziecka w Programie Zajęć Rozrywki Ruchowej „DRUŻYNA KANGURA”. 

 
§3 - Zobowiązania i oświadczenia RODZICA 

1. RODZIC zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za uczestnictwo DZIECKA w Programie Zajęć „DRUŻYNA KANGURA”, zgodnie z wytycznymi 
określonymi w umowie. 

2. RODZIC jest zobowiązany do poinformowania PROMOTORA, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przez DZIECKO, o wszelkich schorzeniach i 
dolegliwościach dziecka (w tym chorobach przewlekłych), mogących mieć wpływ na udział dziecka w zajęciach. Brak takiej informacji ze strony RODZICA jest 
równoznaczny, iż DZIECKO nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

3. W przypadku, gdy po zajęciach, DZIECKO nie wraca pod opiekę PLACÓWKI, RODZIC zobowiązuje się do punktualnego odbierania DZIECKA po zajęciach. 
4. RODZIC zobowiązuje się do zapewnienia DZIECKU odzieży sportowej (koszulka + spodenki/spodnie dresowe) oraz butów sportowych, niezbędnych do 

brania udziału w Programie Zajęć „DRUŻYNA KANGURA”. PRZEDSZKOLIADA.PL pod adresem www.sklepkangura.pl ma w ofercie odzież sportową 
sygnowaną marką PRZEDSZKOLIADA.PL. 

5. RODZIC oświadcza, że ma świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem DZIECKA w zajęciach ruchowych (bez kontaktu, lekki kontakt) i związanych z tym 
możliwości powstania kontuzji czy zakażenia wirusem, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wytycznych przeciwepidemicznych i stosowania 
właściwej metodyki prowadzenia zajęć. 

6. RODZIC oświadcza, że DZIECKO posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne. 
 

§4 - Zajęcia i program zajęć 
1. Program Zajęć „DRUŻYNA KANGURA”, realizowany jest podczas zajęć organizowanych raz w tygodniu. Czas trwania jednych zajęć to 30 minut.  
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć, zawartym w panelu RODZICA na platformie Lang Lion. 
3. Terminy zajęć ustalane są z PLACÓWKĄ. W przypadku odwołania zajęć ́z winy PROMOTORA, PROMOTOR zobowiązuje się ̨do przeprowadzenia zajęć w 

innym terminie, zaakceptowanym przez dyrekcję PLACÓWKI. 
4. W razie braku uczestnictwa DZIECKA w zajęciach, PROMOTOR może zapewnić możliwość odrobienia zajęć w innym terminie i/lub miejscu. Zgłoszenie chęci 

odrobienia zajęć odbywa się poprzez dostarczenie przez RODZICA takiej informacji PROMOTOROWI, nie później niż 7 dni od daty nieobecności DZIECKA na 
zajęciach. Zgłoszenie RODZIC wysyła mailem na adres poczty elektronicznej PROMOTORA. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

5. PROMOTOR w razie braku możliwości realizacji programu zajęć na terenie PLACÓWKI z przyczyn niezależnych od PROMOTORA (wojna, klęski żywiołowe, 
epidemie, pandemie, zarządzenia władz państwowych), zapewni DZIECKU w zastępstwie rozrywkę ruchową online, poprzez dostarczenie RODZICOWI 
dostępu do takiej możliwości.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

§5 - Polityka prywatności 
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, a PROMOTOR jest Administratorem 

Danych Osobowych pozyskanych do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z polityką prywatności PROMOTORA dostępną na www.przedszkoliada.pl, 
która określa informacje dotyczące zbierania, przetwarzania u usuwania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez 
PROMOTORA. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez PROMOTORA. 
3. RODZICOWI przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do 

wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
4. W każdej chwili RODZIC może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail 

na adres info@przedszkoliada.pl. 
 

§6 - Opłaty 
1. Strony ustalają, że RODZIC będzie dokonywał stałej, comiesięcznej opłaty za Program Zajęć „DRUŻNA KANGURA” w kwocie 54 zł miesięcznie brutto przez 

cały okres obowiązywania umowy, tj. do 30-go czerwca 2023 roku. 
2. Płatności RODZIC dokonuje Z GÓRY do 10-go dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. 
3. Płatności można dokonywać: 

a. za pomocą platformy operacyjnej LangLion poprzez system płatności PayU; 
b. za pomocą płatności cyklicznej (z comiesięcznym obciążeniem karty płatniczej), którą można ustawić na swoim profilu systemu LangLion w zakładce 

PŁATNOŚCI; 
c. na konto bankowe PROMOTORA – (nr konta 38 1090 2138 0000 0001 3616 3636) 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwa/numer przedszkola, miasto, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:   
np. Anna Kowalska, przedszkole nr 1 Warszawa, październik 2022. 

4. Brak wpłaty przez RODZICA, zgodnie z treścią i terminem określonym w niniejszej umowie upoważnia PROMOTORA do niedopuszczenia DZIECKA do udziału 
w zajęciach. 

 
§7 - Nadpłaty i zwroty 

1. Poprzez nadpłatę rozumie się kwotę zapłaconą przez RODZICA w wysokości większej niż należna, która wynika z zapisów niniejszej umowy. 
2. O zwrot nadpłaconej kwoty, RODZIC może ubiegać się nie wcześniej niż po zakończeniu umowy (zarówno po wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron 

albo po zakończeniu umowy w terminie przewidzianym w treści umowy). 
3. Nadpłaty, które zaistnieją w czasie trwania umowy są automatycznie księgowane jako część zapłaty za kolejny nieopłacony okres. 
4. Aby otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty, RODZIC musi złożyć odpowiedni wniosek (wzór do pobrania pod adresem LINK). 
5. Możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty przysługuje RODZICOWI w okresie trzech miesięcy od czasu zakończenia umowy. 
6. W przypadku, jeżeli RODZIC nie wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty w terminie określonym w §7 pkt 5, przyjmuje się, że nadpłata zostaje przekazana w 

formie darowizny na rzecz PROMOTORA przeznaczonej na cele statutowe stowarzyszenia/fundacji.  
7. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od wpłynięcia poprawnie złożonego wniosku przez RODZICA. 

 
§8 - Klauzula waloryzacyjna 

1. Opłaty określone w §6 pkt1 mogą być waloryzowane raz w roku, w styczniu 2023 roku, o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS 
(Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. publikowany przez GUS.), jednak nie mniej niż 0%. 

2. Waloryzacji dotyczyć będą opłaty w okresie od 1. lutego 2023 do 30. czerwca 2023 włącznie. 
3. Waloryzacja opłaty o wskaźnik inflacji nie stanowi zmiany Umowy, zatem nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 
4. W przypadku braku zgody ze strony RODZICA na wzrost opłaty, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z §9 pkt1. 

 
§9 - Pozostałe ustalenia 

1. Strony mają prawo do miesięcznego okresu wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie wysłane w formie pisemnej, dostarczone mejlem na adres  
e-mail Strony podany w umowie / formularzu zapisu online, wchodzi w życie z kolejnym okresem rozliczeniowym.  

2. Ze względu na fakt, że umowa zawierana jest na odległość, RODZIC ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dokonania zapisu DZIECKA poprzez formularz zapisu 
online dostępny na stronie www.przedszkoliada.pl/zapisy, przy czym:  
a. aby zachować termin do odstąpienia od umowy, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie 

oświadczenia pocztą elektroniczną na adres PROMOTORA, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
b. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, PROMOTOR zwraca RODZICOWI wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym 

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PROMOTOR został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu płatności PROMOTOR dokona przelewem na konto bankowe, z którego RODZIC dokonywał transakcji, chyba że RODZIC wyraźnie wskaże inny 
rachunek bankowy.  

c. w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez PROMOTORA, rozumianego jako przystąpienie DZIECKA do pierwszych zajęć, RODZIC zrzeka się 
prawa do 14-dniowego okresu umożliwiającego RODZICOWI odstąpienie od umowy zawartej na odległość. 

3. PROMOTOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
a. nastąpi konieczność zmiany warunków prowadzenia zajęć (termin, miejsce, cena) bez winy PROMOTORA; 
b. rodzic ma jakiekolwiek zaległości finansowe względem PROMOTORA i/lub nie została uiszczona uzgodniona opłata za zajęcia w ustalonym przez strony 

terminie; 
c. nie ma wolnych miejsc w grupie zajęciowej; 
d. zapisanie dziecka nastąpiło w czasie krótszym niż 72 godziny od terminu pierwszych zajęć z udziałem DZIECKA; 
e. dziecko nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Programie Zajęć „Drużyna Kangura” z przyczyn niezależnych od PROMOTORA.  

4. Umowa obowiązuje do dnia 30-go czerwca 2023 roku. 


