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UMOWA O PRZEPROWADZENIU WARSZTATÓW Z ROBOTYKI  

pomiędzy: 
 
Robotechnologie Michał Kąciak o numerze NIP 754-28-89-261, z siedzibą we Wrocławiu  
przy ul. Macedońskiej 29, 51-113 Wrocław, reprezentowaną przez Michała Kąciaka 
 
zwaną dalej Wykonawcą, a 
 
rodzicem lub opiekunem prawnym, podającym zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe w 
formularzu zapisowym na stronie internetowej organizatora (www.planetarobotow.pl), zgłaszającym 
uczestnika warsztatów  („Uczestnik”)  
 
zwanym w dalszej części „Klientem” 
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować warsztaty z LEGO® robotyki w systemie nauczania 

grupowego w liczbie 28 zajęć. 
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przedstawionej Klientowi oferty warsztatów z robotyki, 

organizowanych przez Wykonawcę. 
3. Każdorazowe zajęcia trwają 90 minut. 
4. Warsztaty odbywają się w grupach 8-14 osobowych, dobieranych pod względem aktualnego wieku 

Uczestnika.  
5. Warunkiem zapisu do grupy jest dokonanie rejestracji Uczestnika na stronie internetowej 

http://www.planetarobotow.pl. 
6. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę. 
7. Umowę zawiera się na czas określony zgodnie z harmonogramem warsztatów. 
8. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i dokonaniu opłaty. 

 
 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno-

epidemiologicznym według regulacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kadry instruktorskiej o odpowiednich kwalifikacjach oraz 

nadzoru metodycznego nad pracą instruktorów. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wymaganych pomocy naukowych oraz zapewnienia 

odpowiednich warunków lokalowych do realizacji warsztatów. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o nieutworzeniu grupy niezwłocznie, najpóźniej 

na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów. 
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wysokości sumy gwarancyjnej min. 100 000 zł. 

 
§ 3 Obowiązki Klienta 

1. Klient zobowiązuje się do regularnego uczęszczania Uczestnika na warsztaty. 
2. W przypadku gdy Uczestnik nie może przyjść na zajęcia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Jeżeli istnieje możliwość, zostaną wyznaczone zajęcia 
zastępcze, odbywające się w tygodniu absencji Uczestnika. 
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§ 4 Płatności 
1. Cena przedmiotu umowy ulega zmianie tylko po akceptacji mailowej z adresu wro@planetarobotow.pl. 
2. Standardowa opłata za warsztaty z LEGO® robotyki wynosi: 

 1 x 1950 zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 0/100) 
1. rata płatna do 7 dni po odbytych pierwszych zajęciach, 

 2 x 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100) 
1.rata płatna do 7 dni po odbytych pierwszych zajęciach, 
2.rata płatna do 14.12.2022 r, 

3. Płatność zostaje dokonana przelewem na poniższy numer konta: 
mBank: 14 1140 2004 0000 3002 7633 4099 
lub poprzez pośrednika finansowego (dotyczy płatności ratalnych) wskazanego przez Wykonawcę. 

4. Faktury wystawiane są na prośbę Klienta w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.  
5. W przypadku gdy dana grupa zajęciowa nie zostanie uruchomiona oraz gdy Klient nie zaakceptuje żadnej z 

alternatywnych grup, wpłacone środki zostają zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym 
miały odbyć się pierwsze zajęcia w danej grupie.  

6. W przypadku zamknięcia szkoły i braku możliwości odbywania się zajęć Klient otrzyma zwrot środków 
proporcjonalnie do liczby zajęć, które się nie odbyły. 

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Wykonawca pobiera opłatę administracyjną w 
wysokości 25% opłaty całkowitej. 

 
§ 5 Prawa Klienta 

1. Klient ma prawo do przeniesienia Uczestnika do innej grupy po otrzymaniu zgody upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Klient ma prawo do zgłaszania instruktorom i pracownikom Wykonawcy postulatów i wniosków, zarówno 
w sprawach merytorycznych, jak i organizacyjnych. 

3. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§ 6 Prawa Wykonawcy 
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo anulowania warsztatów w przypadku gdy grupa nie osiągnie 

minimalnej liczby uczestników (8 osób). 
2. Wykonawca może odmówić przeniesienia Uczestnika do innej grupy, jeśli liczy ona 14 osób lub więcej. 
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażąco nieodpowiedniego 

zachowania Klienta lub Uczestnika, które mogłoby zagrażać interesom innych uczestników warsztatów 
oraz pracowników Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieobecności Uczestnika. 
5. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji nieuregulowania przez Klienta opłaty za warsztaty. 
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestnika, pozostawione na terenie 

budynku, w którym odbywają się warsztaty. 
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności finansowej w razie 

gdyby z winy jego podopiecznego (uczestnik kursu robotyki) został uszkodzony sprzęt lub mienie 
Wykonawcy. 
 

§ 7 Postanowienia dodatkowe 
1. Klient wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika podczas zajęć oraz do wykorzystywania zdjęć i filmów 

wyłącznie do celów marketingowych Wykonawcy. 
2. W przypadku braku zgody, Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie elektronicznej 

na adres mailowy: wro@planetarobotow.pl. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 
………………………………     ………………………………… 

Wykonawca                              Klient 


