
“PŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE 

PROWADZONE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Organizator ZAJĘĆ DODATKOWYCH - fundacja Edukacja dla Przyszłości

www.fundacjaedukacja.pl

Zajęcia realizowane są w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia. 
W zależności od ilości zapisów zajęcia ruszają we wrześniu bądź w październiku danego roku.

http://www.fundacjaedukacja.pl/


“ Ofertę zajęć dodatkowych znajdziesz na stronie fundacji w zakładce OFERTA
ZAJEĆ

www.fundacjaedukacja.pl
 W zakładce OFERTA ZAJĘĆ znajduje się LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH,

która umożliwi wyszukanie zajęć dodatkowo płatnych realizowanych w danej
placówce. W tym celu należy:
 Wybrać rejon: czyli miasto
 Wybrać placówkę: czyli przedszkole bądź szkole do której uczęszcza

Państwa dziecko



“ Po zapoznaniu się z ofertą zajęć dla danej placówki można za pośrednictwem
strony www zawrzeć umowę. W tym celu należy:

 Wybrać zajęcia i wcisnąć POZNAJ SZCZEGÓŁY

 Następnie wcisnąć ZAPISZ DZIECKO

 Osoby posiadające już login i hasło do PANELU RODZICA – DOKONUJĄ
ZAPISU I ZAWARCIA UMOWY PO ZALOGOWANIU SIĘ DO SWOJEGO
PROFILU.

UWAGA

Umowa na zajęcia dodatkowe zawierana jest elektronicznie po wciśnięciu przycisku ZAPISZ. 
Umowa taka nie generuje się, a dokument potwierdzający jej zawarcie zostaje przesłany na 

wskazany przez Państwa adres e-mail.



“Regulamin

dodatkowych zajęć edukacyjno - sportowych organizowanych w placówkach 
oświatowych

Cały regulamin dostępny jest na stronie 
www.fundacjaedukacja.pl/strona/regulamin,23

Poniżej dla przypomnienia wyciąg najistotniejszych zapisów

Regulamin określa zasady zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Zajęciach 
organizowanych przez Organizatora.

http://www.fundacjaedukacja.pl/strona/regulamin,23


“Każde z Zajęć odbywać się będzie 4 razy w miesiącu (raz w tygodniu), za wyjątkiem
zajęć dodatkowych z ceramiki i robotyki, które odbywać się będą 1 raz w miesiącu.
Jeżeli termin Zajęć przypadnie na dzień, w którym placówka oświatowa jest
zamknięta (np. święto, przerwa wakacyjna) Organizator nie jest zobowiązany do
wyznaczania innego terminu Zajęć (odrobienia ich), a opłata za Zajęcia nie ulega
zmniejszeniu.

W przypadku choroby osoby prowadzącej Zajęcia lub innych zdarzeń losowych
uniemożliwiających odbycie się Zajęć w ustalonym dniu, Organizator ma prawo
odrobić zajęcia w innym terminie w okresie do dnia Zakończenia Zajęć.



“Wynagrodzenie ujęte w § 4 ust. 1 Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest
uiszczać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Brak terminowej
płatności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienie
w zapłacie oraz niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Zajęciach do momentu
uregulowania płatności.

Płatność należy uregulować przelewem na indywidualny rachunek bankowy
wskazany przez Organizatora po zawarciu niniejszej umowy, wpisując w tytule
przelewu: zajęcia dodatkowe (rodzaj zajęć np. judo, taniec), imię i nazwisko dziecka,
nazwa placówki (przedszkola)



“Na indywidualny wniosek Użytkownika przesłany na adres 
biuro@fundacjaedukacja.pl Organizator może udzielić jednego z następujących 

rabatów: 

• 5 % w sytuacji zapisania Uczestnika na więcej niż 3 rodzaje Zajęć,

• 10 % w sytuacji zapisana rodzeństwa Uczestnika na Zajęcia, przy czym rabat 
udzielony zostanie tylko jednemu Uczestnikowi.

mailto:biuro@fundacjaedukacja.pl


“Opłata za Zajęcia wskazana w § 4 ust. 1 jest stała. Brak uczestnictwa w Zajęciach
nie podlega odpracowaniu i nie powoduje zmniejszenia kwoty miesięcznej opłaty
za zajęcia dodatkowe, wskazanej w § 4 ust. 1.

W sytuacji braku uczestnictwa Uczestnika w zajęciach (z przyczyn zdrowotnych
uniemożliwiających udział w Zajęciach), trwającego co najmniej 30 dni
kalendarzowych, na indywidualny wniosek Użytkownika przesłany na adres
biuro@fundacjaedukacja.pl Organizator może pomniejszyć opłatę za Zajęcia
wskazaną w § 4 ust. 1

mailto:biuro@fundacjaedukacja.pl


“Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnych dwóch miesięcy okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

W przypadku pisemnej rezygnacji Użytkownika ze świadczenia usług w zakresie wychowania
przedszkolnego (usług opiekuńczo-wychowawczych) w danej placówce oświatowej,
rozwiązanie niniejszej umowy nastąpi w terminie, w którym rozwiązaniu ulegnie umowa
w zakresie wychowania przedszkolnego. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do biura
Organizatora kopię ww. rezygnacji najpóźniej w dniu jej złożenia w placówce przedszkolnej.

W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, kwota miesięcznej
opłaty za Zajęcia nie ulega zmniejszeniu a Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania
zwrotu proporcjonalnej części wysokości zapłaconej już ceny.



“CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTWA PYTANIA 

Godziny w których można się kontaktować z biurem fundacji

 Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 Koordynatorzy są do Państwa dyspozycji pod nr tel.

 535 041 128 ; 512 139 651 ; 533 788 585

Adres e-mail

▷ biuro@fundacjaedukacja.pl

tel:535 041 128
tel:512 139 651
tel:533 788 585
mailto:biuro@fundacjaedukacja.pl

