załącznik nr 2
Umowa na prowadzenie zajęć dodatkowych
zawarta w dniu ………….
pomiędzy:
……………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………. z siedzibą w……………..,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia,
pod nr ……………………………………………………. zwanej dalej WYKONAWCĄ,
a
Joanną Juźków – Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu, ul. Łąkowa 44, zwaną
dalej ZAMAWIAJĄCYM
o następującej treści:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z
rytmiki z dziećmi, których rodzice/opiekunowie zapiszą dziecko na zajęcia dodatkowe pod
nazwą rytmika, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zajęcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozpoczynają się w dniu ………….. i trwają do
…………. z przerwami ustanowionymi przepisami wewnętrznymi przez Dyrektora
Przedszkola.
§2
1. Zajęcia odbywać się będą w grupie przedszkolnej (3, 5, 5, 6, 4-6 latków) dwa razy w tygodniu
w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Toruniu wg harmonogramu ustalonego z dyrektorem
przedszkola.
2. Firma ……………….. zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową
realizacją programu nauki. W przypadku absencji nauczyciela firma stara się zapewnić
zastępstwo lub powiadomić Przedszkole o odwołaniu zajęć.
3. W przypadku nie prowadzenia zajęć z przyczyn dotyczących WYKONAWCY, zostaną one
przeprowadzone w dodatkowo ustalonym terminie.
4. Zajęcia rytmiczne odbywać się będą poprzez zabawę, piosenki, zajęcia ruchowe.
5. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie programu zajęć na
okres obowiązywania umowy, prowadzenie dziennika z ich realizacji, zajęć otwartych dla
rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w grupie.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni dzieciom pomoce dydaktyczne
wykorzystane podczas prowadzenia zajęć. Zamawiający nie przewiduje zakupu podręczników,
ani kart pracy dla dzieci.
§3
1.

2.
3.

Z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, WYKONAWCY przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ………….. brutto (słownie:……………) za każdą 1 pełną
godzinę przeprowadzonych zajęć, płatne po zakończeniu miesiąca na podstawie wystawionego
przez Wykonawcę rachunku, przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
Cena ustalona zostaje na rok szkolny 2017/2018 i nie ulega zmianie.
W przypadku odwołania i nie przeprowadzenia zajęć w innym terminie danego miesiąca,
comiesięczna kwota zostanie pomniejszona o odpłatność za odwołane zajęcia.

§4
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym wypowiedzeniem złożonym
na piśmie.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Toruniu.
6.

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

ZAMAWIAJĄCY

….……………………………
(podpis)

WYKONAWCA

………………………………….
(podpis)

