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Warszawa, dn. ……………………….

Umowa
zawarta pomiędzy:
Fundacją SAVANT,
Warszawa, al. Niepodległości 21A/8, zwaną dalej Fundacją,
a
.……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna/rodzica)

…………………………………………………………………………………………………
(adres korespondencyjny)

……………………………………………..
(telefon kontaktowy)

zwanym dalej Opiekunem.
Opiekun deklaruje uczestnictwo w zajęciach TUS dziecka:
.…………………………………………………………………...…
(imię i nazwisko dziecka)

Umowa zostaje zawarta na okres roku szkolnego 2021/2022.

W ramach przedmiotu umowy Fundacja zobowiązuje się zapewnić:
1. Cotygodniowe grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci wymiarze 60/90 * minut / 1
spotkanie. Zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 6/7*-osobowych i są
prowadzone przez dwóch terapeutów. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem
pracy szkół. W terminie ostatnich zajęć w semestrze zimowym (ostatnie spotkanie
przed feriami zimowymi) oraz letnim (ostatnie spotkanie przed wakacjami),
odbędą się spotkania z rodzicami. W tym czasie zostaną przekazane spostrzeżenia
terapeutów. Zajęcia, o ile przepisy tego nie zabraniają, odbywają się w trybie
stacjonarnym. W przypadku ogłoszenia restrykcji zajęcia mogą zostać przeniesione
decyzją zarządu Fundacji w tryb online.
2. Możliwość odbycia, jednej w semestrze, konsultacji z terapeutą prowadzącym
grupę w preferencyjne cenie 80 zł. W przypadku udziału w spotkaniu dwóch
terapeutów cena wynosi 140 zł. Opłata za następne konsultacje jest zgodna z
cennikiem Fundacji.
3. Możliwość wystawienia bezpłatnego zaświadczenia o udziale dziecka w zajęciach.
4. Możliwość wystawienia opinii psychologicznej o dziecku — opcja dodatkowo
płatna. Koszt wystawienia opinii wynosi 100 zł. Prosimy o przekazywanie prośby
o opinię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Możliwość kontaktu terapeuty ze szkołą — opcja dodatkowo płatna. Opłata
ustalana jest indywidualnie.
6. Możliwość przeszkolenia Rady Pedagogicznej — opcja dodatkowo płatna. Cena
ustalana jest indywidualnie, w zależności od liczby godzin.
* - niepotrzebne skreślić.
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7. Możliwość obserwacji dziecka na terenie szkoły i przekazanie wskazówek dla
nauczycieli — opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w
zależności od liczby godzin.
8. Pierwszeństwo na listach na obozy terapeutyczne.
9. Promocyjną opłatę za warsztaty dla rodziców.

Opłaty
Średnia, miesięczna opłata wynosi:
280zł* – za zajęcia trwające 60 minut (cena jednego spotkania 80 zł).
390zł* – za zajęcia trwające 90 minut (cena jednego spotkania 110 zł).
Opiekun deklaruje sposób opłacania zajęć:
- Stała kwota miesięczna.
- Miesięczna kwota zmienna, wynikająca z liczby zajęć w miesiącu.
Szczegółowe zestawienie opłat zawarte jest w załączniku.
Roczna suma opłat w obu przypadkach jest identyczna.

Opiekun zobowiązuje się do:
1. Przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania zgodnie z harmonogramem.
2. Systematycznego i terminowego (do 5. dnia każdego miesiąca) uiszczania opłaty
miesięcznej.
3. Informowania opiekuna grupy o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ
na funkcjonowanie dziecka.
Zasady rozliczeń zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z miesięcznym
terminem jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w regulaminie.

………...………………………
Rodzic / opiekun

………...………………………
w imieniu Fundacji

Oświadczam, że drugi rodzic/opiekun nie wnosi sprzeciwu wobec objęcia dziecka opieką
terapeutyczną przez Fundację SAVANT.
………………………………………….
podpis
Załączniki do umowy:
1. Regulamin.
2. Kalendarium spotkań i wyliczenie opłat.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* - niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 1 do umowy.
Regulamin grupowych zajęć terapeutycznych TUS
prowadzonych przez Fundację SAVANT.

§1. Opłata za zajęcia:
1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Rodzic wnosi opłatę z góry za dany miesiąc terapii, do dnia 5. danego miesiąca.
Termin opłaty za pierwszy miesiąc będzie przekazany drogą mailową.
3. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.
4. Wpłat można dokonywać przelewem, na rachunek bankowy nr:
40 2030 0045 1110 0000 0407 9690,
lub na miejscu, przed zajęciami — gotówką.
5. W przypadku regulowania opłat przelewem należy zamieścić w treści przelewu:
Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł zajęć.
Na przykład: Jan Kowalski, TUS, środa godz. 18, październik.
6. Aby otrzymać rachunek/fakturę należy podać mailowo dane do jej wystawienia.
Rachunek zostanie wystawiony na podstawie dokonanej wpłaty. Jeśli płatnikiem
będzie osoba prawna, to wystawiamy faktury z 7-dniowym terminem płatności.
Prosimy uprzedzić płatnika, że w tytule przelewu musi być dopisany NIP. Nie ma
możliwości wystawienia faktury wstecznie, jeżeli nie był podany NIP.
7. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:
a. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża
opłaty.
b. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zwolnienia z opłaty ani jej
obniżenia.
8. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przed terminem, to obowiązuje rozliczenie w
postaci wyliczenia liczby godzin spotkań grupy terapeutycznej, do której dziecko
było przypisane, w okresie trwania umowy (łącznie z okresem wypowiedzenia).

§2. Zasady ogólne
1. Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać i odbierać dziecko zgodnie z
harmonogramem zajęć. Opiekunowie oczekują na swoich podopiecznych poza
budynkiem Fundacji. Jeżeli dziecko ma wracać samodzielnie, to rodzic/opiekun
zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgodny na samodzielny powrót
dziecka do domu.
2. W przypadku ogłoszenia przez odpowiednie władze restrykcji dotyczących
prowadzenia zajęć grupowych Zarząd Fundacji może zdecydować o okresowym
przeniesieniu zajęć całej grupy w tryb online.
O terminie takiej zmiany i wymaganiach technicznych Opiekunowie zostaną
powiadomieni drogą mailową.
W pozostałym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach wyłącznie w trybie
stacjonarnym.
Nie przewidujemy zajęć w formie hybrydowej, gdy część uczestników bierze udział
w zajęciach stacjonarnie, a pozostałe łączą się w formie online.
3. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem.
4. Wypowiedzenie umowy musi zostać dostarczone w formie pisemnej (lub drogą emailową). Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy liczony od
ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone.
5. W przypadku zaległości w płatnościach dłuższej niż 1 miesiąc Fundacja może
wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Nie znosi to obowiązku
* - niepotrzebne skreślić.
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uregulowania zaległości w opłatach.
6. W wyjątkowych przypadkach zarząd Fundacji może zgodzić się na prolongatę
opłat po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu oraz liczne nieobecności, wpływające
niekorzystnie na realizację planu terapeutycznego, mogą być powodem
wypowiedzenia umowy przez Fundację.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również
wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Opiekun zostanie
poinformowany o zmianie cennika co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zmiana cen może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia inflacji powyżej
10% rok do roku.
9. Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą
udostępniane osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodziców dziecka.
10. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Fundacji liczba uczestników grupy zmniejszy się
do 2 osób, to zajęcia grupowe zostają czasowo zawieszone do momentu
uzupełnienia liczebności grupy. Możliwe będzie zaproponowanie dołączenie
dziecka do innej grupy lub umowa na dotychczasowych warunkach zostanie
rozwiązana.
11. W przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka lub
otoczenia, dziecko może zostać przytrzymane.
12. Chęć kontynuowania zajęć w kolejnym roku szkolnym należy zadeklarować pod
koniec czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej. Fundacja ogłosi, gdy cykl zapisów na kolejny
rok szkolny zostaje uruchomiony.
13. Niniejszy regulamin zajęć TUS obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.

………...………………………
Opiekun

* - niepotrzebne skreślić.

…………………………..
W imieniu Fundacji

