
 

Umowa nr: …..…..……………………….. 
 

uczestnictwa w zajęciach szachowych 
 
 

 

Zawarta w dniu …………….………….. w ...............………………………………, miejsce zajęć ................................. 
 
pomiędzy: Zbigniewem Gądorem, właścicielem firmy „Zbigniew Gądor Szachownica”  

NIP: 6831918815 z siedzibą w Szarowie 89, 32-014 Brzezie. tel: 518 039 016, www.szachownica.org.pl 
 

 

a rodzicem/prawnym opiekunem ……………….…………..…….……………..…....…………………………………………... 
 
zamieszkałym …………………………….….……….…………..……….………………………………………………………………..…. 
 
numer telefonu ……………...…….……………………………..., 
 
Imię i nazwisko 1. uczestnika …………………………………..……………………………… data ur. …………………………... 
 
Imię i nazwisko 2. uczestnika .…………………………………..…………………………….. data ur. …………………………... 
 
Imię i nazwisko 3. uczestnika ….……………………………….……………………………… data ur. …………………………… 
 
Imię i nazwisko 4. uczestnika ….……………………………….……………………………… data ur. …………………………... 
 
 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki gry w szachy. 
 
2. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca zgodnie z harmonogramem zajęć, wyłączając 

dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego 

Narodzenia, a Nowym Rokiem, Wielki Piątek, długie weekendy, a przypadku braku możliwości odbywania się 

zajęć stacjonarnych spowodowanych np. wirusem Sars CoV-2, zajęcia organizowane będą w trybie online w 

aplikacjach ZOOM, Skype, Twitch.TV oraz na stronach www.chess.com, www.lichess.org, 

www.szkolkaszachowa.pl, www.youtube.com 
 
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do 24.06.2022r. 
 
4. Bardzo ważne! Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Momentem 

rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące, a ich różna długość 
nie ma znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia. Nieobecności uczestnika na zajęciach nie 
zwalniają z opłacenia składki, ani jej pomniejszenia. O braku możliwości lub chęci korzystania z nauki 
zdalnej należy poinformować telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie zrealizowania zajęć z powodu 
nieobecności prowadzącego, zajęcia te będą odrabiane w późniejszym terminie. Nieobecności na zajęciach 
można też odrobić korzystając z zajęć popołudniowych tzw. klubowych lub zdalnych po wcześniejszym 
poinformowaniu telefonicznie lub mailowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lichess.org/
http://www.szkolkaszachowa.pl/
http://www.youtube.com/


 

 

 

5. Rodzic / prawny opiekun zobowiązuje się do opłacania stałej składki miesięcznej 

 w wysokości …………………. z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna nie może być 

pomniejszona z przyczyn nieobecności kursanta (wyjazdy, choroby, kwarantanna itp.), ze względu na stałe 

koszty utrzymania firmy/klubu i kadry. Zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku braku obecności 

uczestnika przez cały miesiąc na zajęciach na pisemny/mailowy wniosek rodzica / opiekuna prawnego. 
 
6. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat rodzic/prawny opiekun zostaje poinformowany drogą 

telefoniczną lub mailową, a uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania 

zaległości. 
 
7. Koszt oraz czas uczestnictwa w zajęciach szachowych: 

 
Wrzesień 2021 opłata promocyjna: 40zł brutto 

 

60.00 zł brutto – miesięczna opłata (szkoła + klub + online) 

• Uczestnictwo w zajęciach szkolnych (45 min) 

• Uczestnictwo w zajęciach klubowych (50-75 min) 

• Uczestnictwo w zajęciach online (w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach 
stacjonarnych np. kwarantanna) (30 min) 

• Uczestnictwo w turniejach online na stronie www.chess.com (120 min) 

• Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące 

• Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób 

50.00 zł brutto – miesięczna opłata (przedszkole + klub + online) 

• Uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu (35 min) 

• Uczestnictwo w zajęciach w klubie (40-60 min) 

• Uczestnictwo w zajęciach online (w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach 
stacjonarnych np. kwarantanna) (30 min) 

• Uczestnictwo w turniejach online na stronie chess.com (120 min) 

• Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące 

• Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób 

80.00 zł brutto – miesięczna opłata dla rodzeństwa (szkoła + klub + online) 

• Uczestnictwo w zajęciach szkolnych/przedszkolnych (45 min/35min) 

• Uczestnictwo w zajęciach klubowych (40-75 min) 

• Uczestnictwo w zajęciach online (w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach 
stacjonarnych np. kwarantanna) (30 min) 

• Uczestnictwo w turniejach online na stronie www.chess.com (120 min) 

• Materiały szkoleniowe, zadania, rysunki, naklejki motywujące 

• Zajęcia prowadzone w grupach do +/- 12 osób 

 

 



 

 

 

40.00 zł brutto – miesięczna opłata za naukę online 

• Zajęcia prowadzone na platformie ZOOM/Skype/Twitch.tv 

• Pomoc w utworzenie konta na stronie chess.com i dołączenie do klubu online “Szachownica Kłaj” 

• Turnieje wewnętrzne z nagrodami 

• Transmitowane i komentowane przez instruktorów turnieje na żywo w aplikacji Twitch.tv 

• Nagrywanie wykładów online 

• Turnieje otwarte z zaprzyjaźnionymi klubami szachowymi 

• Zadania i materiały szkoleniowe przesyłane dla zainteresowanych za pomocą e-mail 

Uwaga! W zajęciach online pierwszeństwo mają osoby, które nie mogą skorzystać z zajęć stacjonarnych. Zajęcia 
te wymagają zatwierdzenia uczestnictwa przez instruktora prowadzącego, dlatego osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt z prowadzącym w celu uzyskania dostępu do wykładów 

Czas trwania zajęć: 

• Zajęcia w szkole – 45 min 

• Zajęcia w przedszkolu – 35 min 

• Zajęcia w klubie – 45-75 min 

• Zajęcia online – 30 min 

• Turnieje online – 120 min 

• Zajęcia indywidualne – 60 min 

 
8.  Wnoszenie opłat możliwe jest tylko w następującej formie: 

 

• przelew na konto: 54 1050 1445 1000 0092 7944 3254 
(tytuł: umowa numer ..……………………... , oraz miesiąc zajęć)  

Przykład: 87/2021, Październik 

 
9. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

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

 
11. Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem firmy/klubu „Szachownica” zamieszczonym na stronie 

www.szachownica.org.pl w zakładce „ZAPISZ SIĘ”. 
 
 
 
 
 
 

 

.................................................................. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 

 

.................................................................... 
Szachownica 

http://www.szachownica.org.pl/


 
 
 
 

„Klauzula informacyjna RODO” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej ,,RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Zbigniew Gądor „Szachownica” o numerze 
NIP: 6831918815, adres do korespondencji: Szarów 89, 32-014 Brzezie  
tel.: 518 039 016; e-mail: biuro@szachownica.org.pl 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: biuro@szachownica.org.pl 

 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celach 
związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz związanych z dochodzeniem ewentualnych 
roszczeń, odszkodowań, jak również w celu archiwizacji. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
 
1) niezbędność do wykonania umowy, 
 
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 
3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
 
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na 

podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 
kryteria: 
 
1) czasu obowiązywania umowy, 
2) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 
 
1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach 

określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46/WE; 



 
 
 
 
 
 

 

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania umowy – bez podania danych 
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 
 
 
 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam1 nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę 
„Szachownicy” na umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz 
wypowiedzi dzieci zarejestrowane na zajęciach szachowych, pokazach, ewentach, turniejach itp. w celu 
propagowania szachów. Zgoda obejmuje publikację wizerunku m.in. na stronach internetowych „Szachownicy”, 
na ulotkach, plakatach, w bezpłatnym miesięczniku Gminy Kłaj „Samodzielność” i na portalu społecznościowym 
Instagram/Facebook: www.facebook.com/szachyklaj oraz www.facebook.com/GKlaj, a także na stronach 
internetowych www.szachownica.org.pl oraz www.klaj.pl 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………  
Podpis rodzica  / opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 

Informacja – COVID 19 

1. Wszystkie miejsca prowadzenia zajęć zostały dostosowane do obowiązujących przepisów i zaleceń 
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu covid-19. 

2. Rodzic / prawny opiekun podejmuje decyzję o udziale w zajęciach swojego dziecka będąc świadomym 
istniejącego zagrożenia. 

3. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania powszechnie obowiązujących zaleceń 
sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu covid-19. 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
1 Niepotrzebne skreślić

http://www.facebook.com/szachyklaj
http://www.facebook.com/GKlaj
http://www.szachownica.org.pl/
http://www.klaj.pl/

