
UMOWA

dnia ………………………… roku zawarto umowę pomiędzy

Fundacją Instytut Wolności, z siedzibą przy ulicy Hożej 27/14, 00-521 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000417714 , NIP 7010340617, REGON 146099436,

dalej: „Organizator”,
a

________________________________________________
imię i nazwisko / nazwa organizacji

________________________________________________
ulica, kod pocztowy

________________________________________________
PESEL / NIP w przypadku jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców

dalej: „Zamawiający”1

§1
SZKOŁA PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI

1. Niniejsza umowa dotyczy zasad uczestnictwa następującej osoby w projekcie pn. „Szkoła Przywództwa
Instytutu Wolności”, zwanym dalej „SPIW”:

__________________________
imię i nazwisko

__________________________
PESEL

dalej: „Uczestnik”

2. Organizator oświadcza, Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w SPIW.

§2
ORGANIZATOR

1. Organizatorem Szkoły Przywództwa jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie.
2. Organizator zapewnia Uczestnikowi możliwość udziału w 7. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu

Wolności.

§3
UCZESTNIK

1. Zamawiający oświadcza, że on i Uczestnik zapoznali się z Regulaminem uczestnictwa w SPIW.
2. Zamawiający zobowiązuje się, do:
a) wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości (984 zł brutto w terminie 7 dni od wystawienia faktury

(paragonu) lub w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w
programie, nie później niż przed 1. zjazdem SPIW),

b) informowania Organizatora (bezpośrednio lub za pośrednictwem Uczestnika) o planowanych
nieobecnościach na poszczególnych sesjach wykładowych lub warsztatowych, każdorazowo
wypełniając ankietę nieobecności przesyłaną przed zjazdem,

c) wypełniania (bezpośrednio lub za pośrednictwem Uczestnika) ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych
sesji wykładowych i warsztatowych przesyłanych do Uczestników na adresy e-mail podane podczas
rekrutacji po każdym zjeździe SPIW.

1 Jeżeli Zamawiający jest jednocześnie uczestnikiem wpisujemy te same dane Uczestnika i Zamawiającego.
Uczestnikiem może być tylko osoba fizyczna.
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§4
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie, po zakwalifikowaniu się do udziału (otrzymaniu
pozytywnego wyniku w II etapie rekrutacji), jednak tylko przed rozpoczęciem zajęć w ramach SPIW.

2. Po rozpoczęciu programu rezygnacja z udziału jest niemożliwa bez względu na warunki rezygnacji.
3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że ma Uczestnik ma obowiązek uczęszczania na zajęcia w SPIW,

przy czym:
a) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20% zajęć, które to nieobecności nie były

spowodowane stanem zdrowia, Uczestnik nie otrzymuje Statusu Absolwenta, niezależnie od powodu
nieobecności,

b) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 40%, które to nieobecności nie były
spowodowane stanem zdrowia, Uczestnik podlega skreśleniu z listy słuchaczy SPIW.

4. Usprawiedliwienie nieobecności stanem zdrowia wymaga przedstawienia Organizatorowi zwolnienia
lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uczestniczenia w zajęciach.

§5
KOSZT UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Koszt uczestnictwa w programie (wynagrodzenie Organizatora) wynosi 3500 zł brutto, na które
składają się:

a) opłata rekrutacyjna w kwocie 984 zł brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy,
b) opłata szkoleniowa w kwocie 2516 zł brutto.

2. W przypadku rezygnacji z udziału od rozpoczęcia zajęć w ramach SPIW opłata rekrutacyjna nie
podlega zwrotowi.

3. Opłata szkoleniowa uiszczana jest w terminie 7 dni od wystawienia przez Organizatora faktury VAT
(paragonu), nie wcześniej niż w terminie 7 dni od zjazdu kończącego program SPIW, z zastrzeżeniem
ustępu 4 poniżej.

4. Fundacja udziela Zamawiającemu rabatu warunkowego w kwocie odpowiadającej opłacie
szkoleniowej, przy czym

a) Zamawiający traci 50% rabatu warunkowego w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit. a)
niniejszej umowy,

b) Zamawiający traci 100% rabatu warunkowego w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b)
niniejszej umowy.

5. Zamawiającym nieprowadzącym działalności gospodarczej Organizator wystawia paragon
dokumentujący sprzedaż usługi edukacyjnej - na prośbę takiego Zamawiającego Organizator wystawi
fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT jest możliwe najpóźniej do miesiąca po dokonaniu wpłaty na
konto Fundacji. Po tym okresie wystawienie faktury VAT nie jest możliwe.

§6
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą przy ul. Hożej 27/14,
00-521 Warszawa, NIP 7010340617, REGON 146099436, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000417714.

2. Fundacja Instytut Wolności przetwarza dane osobowe Zamawiającego i Uczestnika w celach: imię i
nazwisko – tworzenie listy obecności, weryfikacja uczestnictwa w zajęciach oraz stworzenia identyfikatora
Uczestnika, adres email – kontakt w uczestnikiem w celu informowania o zajęciach, przesyłania ankiety
ewaluacyjnej i wszystkich informacji dotyczących SPIW, dane osobowe – w celu wystawienia faktury VAT na
prośbę Zamawiającego, informacje wskazane na zwolnieniu lekarskim lub innym dokumencie dot. zdrowia
- w celu weryfikacji usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach; w przypadku wystawienia faktury VAT
dane będą upowszechnione zewnętrznej firmie księgowej obsługującej Fundację Instytut Wolności.

3. Dane osobowe uczestnika nie są przekazywane ani upowszechniane podmiotom trzecim.

§7
EGZEMPLARZE

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej
ze stron.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo

dla Organizatora.

Za Organizatora

___________________________________
czytelny podpis /podpisy

Za Zamawiającego

___________________________________
czytelny podpis /podpisy

Oświadczenie Uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i zobowiązuje się do
jego przestrzegania.

___________________________________
czytelny podpis
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