Umowa
Zawarta w dniu 01.09.2019 r. pomiędzy Zespołem Szkół Leśnych w Zagnańsku,
ŚWIADCZENIODAWCĄ reprezentowanym przez:
1.
Anna Kowalska – dyrektor szkoły

26-050

Zagnańsk ul. Spacerowa 4

zwanym w dalszej części umowy

A
rodzicami(opiekunami)
ucznia
............................................................................................................................................................................
w dalszej części umowy ŚWIADCZENIOBIORCĄ reprezentowanymi przez :
1.

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

2.

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

imię i nazwisko

imię i nazwisko

zwanymi

PESEL

PESEL

zamieszkałymi w .....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania

w sprawie zamieszkania ucznia w internacie ZSL Zagnańsk i korzystania z wyżywienia na czas trwania nauki od 1.09.2019 r.
§1
ŚWIADCZENIODAWCA zapewnia zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie (4 posiłki dziennie) dla
.........................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia

§2
ŚWIADCZENIOBIORCA zobowiązuje się do regulacji wpłaty za internat. Wysokość wpłaty za internat w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie, o której wcześniej
będą powiadomieni Świadczeniobiorcy.
§3
Opłata za internat składa się z:
1. Opłaty za zakwaterowanie tzw. „czesne” – stała opłata miesięczna 50 zł obowiązująca w danym roku szkolnym.
2. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,50 zł,
§4
Wysokość opłaty za wyżywienie zależy od:
1. Kosztów zakupu produktów żywnościowych
2. Ilość dni pobytu w internacie w danym miesiącu
§5
Uczeń nie będzie obciążony kosztami wyżywienia za nieobecności o ile wcześniej ( z 1 dniowym wyprzedzeniem do godz. 15.00 ) zgłosi do specjalisty ds. żywienia lub
wychowawcy internatu.
§6
Opłatę za internat (czesne i wyżywienie) ŚWIADCZENIOBIORCA reguluje z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać wyłącznie
przelewem na konto:
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4
NBP O/Kielce 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000
z dopiskiem: za wyżywienie i czesne, imię i nazwisko ucznia, klasa , za miesiąc ......
§7
ŚWIADCZENIODAWCA może obciążyć ŚWIADCZENIOBIORCĘ kosztami powiadamiania o powstałych zaległościach z tytułu opłat za internat bezpośrednio
z dokonywanych wpłat (kosztami wysyłania listów poleconych)
§8
W przypadku nie wywiązania się przez ŚWIADCZENIOBIORCĘ z obowiązku regularnego uiszczania opłat za internat podjęte będą następujące działania:
1. Naliczenie odsetek ustawowych i podatkowych potrącanych bezpośrednio z dokonywanych wpłat za internat
2. Pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie – rozwiązanie umowy
3. Skierowanie sprawy do sądu lub do Urzędu Skarbowego
§9
Rozwiązanie umowy następuje w sytuacji:
1. Wygaśniecie umowy
2. Przerwanie przez ucznia nauki w szkole
3. Rezygnacji (odejścia ) ucznia z internatu potwierdzonej (na piśmie) przez rodziców
4. Pozbawienie prawa zamieszkania w internacie na podstawie Statutu Szkoły
5. Nieuregulowania zadłużenia za internat -§8 pkt2.
§10
ŚWIADCZENIOBIORCA zobowiązany jest powiadomić szkołę o zmianie
1. Adresu zamieszkania i korespondencji
2. Numeru telefonu kontaktowego
§11
Wszelkie zmiany do umowy będą wprowadzane aneksem w formie pisemnej poza §7 o zmianach których będą powiadamiani Świadczeniobiorcy.
§12
1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Leśnych, ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk.
2. Dane osobowe pozyskane w czasie trwania Umowy będą przetwarzane tylko w zakresie i celu wykonywania Umowy na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
3. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania i uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że
dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak również wycofania oświadczenia woli. Jednocześnie informujemy, że administrator danych
osobowych zbiera, przetwarza i chroni dane zgodnie z prawem.
§13
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy Statutu Szkoły a w ostateczności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .
ŚWIADCZENIODAWCA

ŚWIADCZENIOBIORCA
...........................................
..........................................
podpisy rodziców (opiekunów)

