
                           UMOWA ZLECENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM 

                             

 
Zawarta w ......................... w dniu …………….. r., zwana dalej „Umową”, 
pomiędzy: 
 
Grójeckim Klubem Sportowym „MAZOWSZE” 
Ul. LASKOWA 17, 05-600 GRÓJEC 
 
zwaną w treści niniejszej umowy „Organizatorem”, 
a 
rodzicem (opiekunem dziecka) 
 
Panem/Panią………………………………………………………………………………...... 
 
dowód osobisty nr ……………………….… PESEL ..........................……………………… 
 
zamieszkałym/łą w ……………………………………………………….………………… .. 
 
 adres e-mail:……...…………………………tel. ………..………………………………. 
zwanym w treści niniejszej umowy „Rodzicem”. 

 
§ 1 

 
1.  Rodzic oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka 
 
         ……………..……..................................................……........................…. 

zwanego w dalszej części Umowy „Dzieckiem”,  
 
urodzonego dn. …………….........................................….......................... 
 
w ………………...........…..............…., PESEL …………………………..... 
 
zamieszkałego w ……………………………….…………………………….. 

 
2.  Organizator oświadcza, że prowadzi zajęcia sportowo – edukacyjne na obiektach Grójeckiego 

Ośrodka Sportu oraz zajęcia terenowe i zapewnia dzienną opiekę nad dziećmi w wieku            
od 6 do 13 lat.  
 

§ 2 
 
1.  Przedmiotem Umowy jest powierzenie Organizatorowi opieki nad Dzieckiem i korzystanie przez 

Dziecko z atrakcji przewidzianych w programie zajęć sportowo - edukacyjnych. 
 
2.  Organizator  zapewnia opiekę nad Dzieckiem, zapewniając bezpieczne warunki pobytu, 

zaspokajając niezbędne potrzeby psychiczne i fizyczne Dziecka. 
 
3.  W zależności od wieku, stopnia rozwoju i potrzeb, Dziecko może uczestniczyć w 

zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Organizatora. 
 

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź ograniczenia programu zajęć ze względu     
         dostępność do infrastruktury lub występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne. 
 

§ 3 
 

 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od ……………….. do …………………………… . 
 
2.  Opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana w godzinach 9.00-15.00 
 

 



 
§ 4 

 
1.  Strony zgodnie oświadczają, że wyżywienie dostarcza firma cateringowa. 
 
2.  W czasie przebywania  Dziecka na zajęciach . Dziecko będzie otrzymywało posiłki dostarczone 

w danym dniu przez firmę cateringową. 
 

§ 5 
 

1.  Strony zgodnie ustalają, że opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana przez osoby z 
należytym przygotowaniem do zajmowania się dziećmi. 

2.      W ramach sprawowanej opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe 
  przed w czasie i po zakończeniu zajęć. Ewentualne ubezpieczenie w zakresie NNW zapewnia    
Rodzic. 

§ 6 
 

1.  Rodzic zobowiązuje się nie puszczać Dziecka na zajęcia w czasie, gdy Dziecko jest chore. W 
przypadku dowiezienia chorego Dziecka, Organizator ma prawo odmówić sprawowania opieki 
nad Dzieckiem w danym dniu, lub żądać wcześniejszego odebrania Dziecka z zajęć, w 
przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie pobytu Dziecka na zajęciach. 

 

2.  Po chorobie Dziecka, u którego stwierdzono gorączkę powyżej 38C, biegunkę trwającą dłużej 
niż 24 godziny, wymioty, katar i kaszel, objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej lub innej choroby 
diagnozowanej i leczonej przez lekarza, Dziecko może brać udział w zajęciach  jedynie po 
okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność Dziecka do brania udziału w 
zajęciach. 

§ 7 
 
1.  Opłata za pobyt dziecka na zajęciach wynosi 150 PLN ( słownie: sto pięćdziesiąt)  powinna być 

uiszczona na kontobankowe Organizatora: 75 1240 5660 1111 0000 5094 6361  lub 
bezpośrednio do kasy. 

§ 8 
 

1.  Organizator  ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku stwierdzenia łamania Regulaminu  
przez Rodzica, z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia 
następnego po złożeniu wypowiedzenia. 

 
2.     Organizator ma prawo odstąpić od umowy w związku z istniejącym stanem epidemicznym SARS-

COV-2 oraz ze względu na inne zdarzenia niezależne od Organizatora. 
 
3.  Wypowiedzenie Umowy  przez Rodzica wymaga zachowania formy pisemnej/e-mail pod 

rygorem nieważności. 
                                                               § 9 

 
W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 12 
Podpisanie umowy wiąże się z akceptacją załączonego regulaminu. 
 
 
 

 

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

 ORGANIZATOR                 RODZIC 

 


