UMOWA
zawarta dnia ………….….. 2022 r. w Grudziądzu
pomiędzy:
Gminą – miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1 – Szkołą Podstawową Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Dąbrówki 7, 86 – 300 Grudziądz, zwaną dalej „Szkołą”, reprezentowaną przez
Panią Monikę Mejer – Dyrektora szkoły
a ……………………………..…………………...……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

………………………..……………………….……………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL)

…………………………………………………………………………………………..………
(adres zamieszkania oraz nr telefonu rodzica)

zwanym dalej ”Rodzicem”, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo dziecka w półkolonii letniej organizowanej przez
Szkołę w okresie wakacji letnich w 2022 r. tj. od …………………. do ……………..…….
2022 r. (……dni).
2. Dziecko uczęszczać będzie na zajęcia zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku późniejszego przyprowadzenia lub nieobecności dziecka na zajęciach, Rodzic zobowiązany jest zawiadomić o tym Szkołę niezwłocznie.
4. Rodzic dziecka w kl. I – III przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera je, albo udziela
w tym celu pisemnego upoważnienia innej osobie.
5. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Szkoły i prowadzone będą przez wykwalifikowane
osoby z przygotowaniem pedagogicznym.
§2
1. Szkoła nie gwarantuje drugiego śniadania.
2. Dziecko uczęszczające na półkolonie korzysta z obiadu w Szkole.
3. Rodzic zobowiązuje się do ponoszenia kosztów obiadu w wysokości ……,00 zł (słownie:
……………………………. złotych) za jeden obiad + 1,00 zł (słownie: jeden złotych
00/100) koszt napoju.

4. W przypadku organizowania przez Szkołę zajęć/wyjazdów płatnych, Rodzic zobowiązuje
się pokryć koszty z tym związane.
5. Ustaloną płatność za półkolonie należy uiścić gotówką przy składaniu niniejszej umowy.

§3
Rodzic poświadcza podpisem, że zapoznał się z treścią Regulaminu Półkolonii i zobowiąże
dziecko do przestrzegania jego postanowień, w tym szczególnie do dostosowania się do panujących obostrzeń sanitarnych.
§4
W przypadku zgłoszenia się na półkolonie mniej niż 10 dzieci, półkolonie nie odbędą się
i Szkoła nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnych konsekwencji.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej strony.

…………………………………
Rodzic

…..……………………………….
Szkoła

