UMOWA
O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA AKADEMIĘ UWAŻNEGO I ŚWIADOMEGO RODZICA
zawarta w dniu ……………….. roku
w ………………….
pomiędzy:
Fundacja Aleklasa – wspieramy edukację i rozwój dzieci z Zespołem Aspergera, 02-776 Warszawa, ul.
Nowoursynowska 143K lokal: U1, Numer KRS: 0000736741
NIP 1231401662, Regon 380551620
zwanym dalej „Fundacją” lub „Fundacją Aleklasa” lub „organizatorem”,
reprezentowanym przez Radosława Machnica (Prezes Fundacji Aleklasa)
a
Panią/Panem ……………………………….……………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail
Telefon
Pesel
zwaną/ym dalej „klientem”,
lub łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Udział w Akademii Uważnego i Świadomego Rodzica jest odpłatny, zaś przedmiotem niniejszej
umowy jest określenie warunków uczestnictwa i pobierania wszelkich opłat związanych z Akademią
oraz wysokość opłat.
2. Klient zobowiązuje się uiszczać opłaty związane z Akademią określone w niniejszej umowie.

§2
Opłata (zwana dalej „czesnym”)
1. Fundacja pobiera czesne w wysokości zgodnej „Tabelą czesnego” opisaną w § 3
2. Terminy wnoszenia czesnego dla każdego z systemów płatności przypadają w następujących
dniach:
1) za cały semestr: do 10 września 2022;
2) w pięciu ratach miesięcznych:

Rata 1 - do 5 września 2022
Rata 2 – do 5 października 2022
Rata 3 – do 5 listopada 2022
Rata 4 – do 5 grudnia 2022
Rata 5 – do 5 stycznia 2023*
*Kurs trwa od 17 września 2022 do 12 lutego 2023, a więc de facto 6 miesięcy. Natomiast z uwagi na
okres świąteczny, w grudniu i styczniu przewidziane są zjazdy tylko w jeden weekend. Stąd płatność
w 5-ciu comiesięcznych ratach, zamiast w 6.
3) w pięciu ratach miesięcznych zgodnie z opcją „para”: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5
września 2022 (05.09.2022), a kończąc na 5 stycznia 2023 (05.01.2023).
4) Klient zobowiązuje się uiszczać czesne w systemie płatności …….………..
5) Czesne obejmuje wszystkie zajęcia i moduły określone programem Akademii Uważnego i
Świadomego Rodzica (załącznik nr 1)
6) Akademia Rodzica to 5-miesięczny kurs stanowiący całość. Fundacja nie dopuszcza możliwości
uczestniczenia w wybranych modułach, a tym samym nie dopuszcza możliwości zmniejszenia
wysokości opłat.

§3
Zasady płatności
1. Klient zobowiązuje się wnosić opłaty związane z Akademią Rodzica w formie bezgotówkowej
poprzez link:
https://fundacja-aleklasa.bookero.pl/
Zasady płatności:
Płatność w 5 równych comiesięcznych ratach - 650 pln / 1 osoba
Płatność w 5 równych comiesięcznych ratach - 1100 pln / para* / miesiąc
Płatne z góry za cały semestr - 2950 pln / osoba.
*2 osoby, rodzice opiekujący się tym samym dzieckiem
2. Za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na konto bankowe Fundacji.
3. Za każdy dzień opóźnienia w uiszczaniu czesnego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo dochodzenia należnych jej roszczeń z tytułu zaległych opłat, w tym
na drodze postępowania windykacyjnego zleconego stronie trzeciej, jak również na drodze sądowej.
5. Brak wpłaty uniemożliwia wzięcie udziału w zajęciach

§4
Okres obowiązywania, rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy
1. Zobowiązania Stron określone w umowie obowiązują od dnia przyjęcia do Akademii Uważnego i
Świadomego Rodzica. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Akademii, tj. od 17 września 2022 do
12 lutego 2023
2. Umowa ulega rozwiązaniu z powodu skreślenia klienta z listy uczestników Akademii.
3. Skreślenie z listy nie zwalnia klienta z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych należności
naliczonych do dnia skreślenia i wynikających z postanowień niniejszej umowy.
4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5. W celu odstąpienia od umowy, klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane
pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacja-aleklasa.eu).
6. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Akademii Uważnego i
Świadomego Rodzica.
7. Klient, który został skreślony z listy uczestników lub zrezygnował z uczestnictwa w Akademii w
trakcie jej trwania, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za kolejny miesiąc w wysokości pełnej
miesięcznej raty, to jest 650 pln.

§5
Postanowienia końcowe
1. Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy oraz warunkami uczestnictwa w
Akademii Uważnego i Świadomego Rodzica.
2. Klient wyraża zgodę na doręczanie pism i powiadomień drogą elektroniczną, na podany przez
klienta adres e-mail.
3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Fundacji o każdorazowej zmianie danych
osobowych i adresowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu
kontaktowego, imion i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
5. Organizator zastrzega, że zmianie nie będą podlegać:
1) wysokość opłat
2) liczba rat czesnego
3) terminy zjazdów
6. Organizator zastrzega prawo do drobnych przesunięć modułów oraz ewentualnej zmiany
prowadzącego moduł, natomiast daty zjazdów nie ulegną zmianie.

7. Wstępnie kilka sobót jest zaplanowanych w formie online, jednak istnieje prawdopodobieństwo,
że wszystkie spotkanie odbędą się stacjonarnie w siedzibie fundacji Fundacja ALEKlasa na
warszawskim Ursynowie. Organizator potwierdzi formę zjazdów najpóźniej do 5 września 2022.
8. W zależności od sytuacji pandemicznej zastrzegamy możliwość przeniesienia części lub wszystkich
"zjazdów" do sieci. Cena kursu nie ulega wtedy zmianie. Spotkania będą się wtedy odbywać na
platformie ZOOM.
9. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i załączników, będących integralną
częścią niniejszej umowy, i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych.
10.Umowę sporządzono w formie dokumentowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Klient: imię i nazwisko

W imieniu Fundacji Aleklasa:

Załączniki:
1. terminy zjazdów i tematy modułów

Załącznik nr 1
do Umowy o warunkach odpłatności za Akademię Uważnego i Świadomego Rodzica
w Fundacji Aleklasa
w semestrze jesienno/zimowym 2022/2023
AKADEMIA UWAŻNEGO I ŚWIADOMEGO RODZICA – ZJAZDY
1. 17 – 18.09.2022 (stacjonarnie)
Sobota
Moduł 1: Po diagnozie – zaakceptuj dziecko
Niedziela
Po diagnozie – zaakceptuj siebie
prowadzenie: Izabela Hnidziuk-Machnica, Radek Machnica, Maciek Skura (Fundacja Aleklasa)

2. 24 – 25.09.2022 (stacjonarnie)
Sobota
Moduł 2: Rodzicielstwo ze spektrum autyzmu w tle
prowadzenie: Izabela Hnidziuk-Machnica, Radek Machnica, Maciek Skura (Fundacja Aleklasa)
Niedziela
Moduł 4: Mindfulness – uważność w rodzicielstwie i związku
prowadzenie: Weronika Chmielewska Fundacja EduMind-Uważność w edukacji

3. 15 – 16.10.2022 (sobota online, ew. stacjonarnie, niedziela stacjonarnie)
Sobota
Moduł 8: Emocje, potrzeby i granice
prowadzenie: Marek Stankiewicz Autistic Snapshots /Photography & asperger
Niedziela
Moduł 2: Trening Zastępowania Agresji (TZA) dla rodziców
prowadzenie: Izabela Hnidziuk-Machnica, Radek Machnica, Maciek Skura (Fundacja Aleklasa)

4. 22 – 23.10.2022 (stacjonarnie)
Sobota - Moduł 3: NVC – komunikacja bez przemocy
prowadzenie: @Maja Wyborska - emphatic life - Maja Wyborska
Niedziela:
Moduł 2 – Rodzicielstwo - "Wybiórczość pokarmowa w spektrum autyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem zaburzeń integracji sensorycznej"
prowadzenie: dr Justyna Jessa Mama dietetyk

5. 12 – 13.11.2022 (sobota online, ew. stacjonarnie, niedziela stacjonarnie)
Moduł 10: dziecko w spektrum autyzmu w systemie edukacji prowadzenie: Dominika Działek i Maciek
Skura (Fundacja Aleklasa)

6. 26 – 27.11.2022 (sobota online, ew. stacjonarnie, niedziela stacjonarnie)
Sobota i niedziela - Moduł 6: Związek i partnerstwo*
*Ćwiczenia i praca z podziałem na grupy - panie i panowie

prowadzenie: Izabela Hnidziuk-Machnica, Radek Machnica, Maciek Skura (Fundacja Aleklasa) oraz
Michał Chmielewski Fundacja EduMind-Uważność w edukacji

7. 10 – 11.12.2022 (sobota online, ew. stacjonarnie, niedziela stacjonarnie)
Sobota
Moduł 7: wsparcie dziecka w rozwoju
prowadzenie: Krzysztof Tokarski Autyzm i życie z zespołem Aspergera
Niedziela
Moduł 1: Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla rodziców
prowadzenie: Paulina Zawadzka Fundacja Artonomia oraz Izabela Hnidziuk-Machnica Fundacja
ALEKlasa

8. 21 – 22.01.2023 (stacjonarnie)
Sobota
Moduł 3: NVC – komunikacja bez przemocy - ciąg dalszy i zaliczenie modułu
prowadzenie: Maja Wyborska
Niedziela
Moduł 4: Mindfulness – uważność w rodzicielstwie i związku – ciąg dalszy i zaliczenie modułu
prowadzenie: Weronika Chmielewska

9. 04 – 05.02.2023 (stacjonarnie)
Sobota
Moduł 8: Emocje, potrzeby i granice - ciąg dalszy i zaliczenie modułu
prowadzenie: Marek Stankiewicz
Niedziela
Moduł 7: wsparcie dziecka w rozwoju – ciąg dalszy i zaliczenie modułu
prowadzenie: Krzysztof Tokarski

10. 11 – 12.02.2023 (stacjonarnie)
Sobota
Moduł 1: Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i Moduł 2: Trening Zastępowania Agresji (TZA) –
podsumowanie i zaliczenie modułu

prowadzenie: Paulina Zawadzka Fundacja Artonomia oraz Izabela Hnidziuk-Machnica Fundacja
ALEKlasa
Niedziela
Moduł 2 i Moduł 6: Rodzicielstwo ze spektrum autyzmu w tle / związek partnerstwo* –
podsumowanie i zaliczenie modułu
prowadzenie: Hnidziuk-Machnica, Radek Machnica, Maciek Skura (Fundacja Aleklasa)
*ze specjalnym udziałem Sylwii Kowalskiej Fundacja Autism Team i Jana Gawrońskiego Klub
Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team

Klient: imię i nazwisko

W imieniu Fundacji Aleklasa:

