
UMOWA 

 

zawarta w Raciborzu w dniu 01.09.2017 r.  pomiędzy: 

1. Województwem Śląskim w imieniu którego działa Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. 

Janusza Kusocińskiego w Raciborzu reprezentowany przez dr Ludmiłę Nowacką – dyrektora, zwanym w dalszej części 

umowy „Usługodawcą” 

a 

2. Rodzicem/ Opiekunem prawnym ………………………………………………………,  

 

zamieszkałym w  ……………………………ul……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym: seria  

                             (kod, miejscowość) 

.………….. nr ………………………… wydanym przez ………………………………………………, zwanym w dalszej 

części umowy „Usługobiorcą”,  

o następującej treści: 

§ 1. 

Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dziecku Usługobiorcy całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w czasie pobytu 

dziecka Usługobiorcy w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

§ 2. 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia: 

1) opłaty miesięcznej za pobyt w internacie Zespołu wynoszącej 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 

określonej w „Regulaminie warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających                                     

w internacie, a także terminu i sposobu ich wnoszenia” obowiązującego od dnia 01.09.2017 r. oraz zasad 

zwalniania z opłat za zakwaterowanie w internacie na podstawie załącznika do Uchwały nr 1797/214/V/2017 z dnia                                        

29 sierpnia 2017 r, 

2)  opłaty za całodzienne wyżywienie wynoszące 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100), na którą składa się 

opłata za: 

a) śniadanie – 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100), 

b) obiad         - 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100), 

c) kolacja      - 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), 

liczonej za każdy dzień pobytu w internacie Zespołu, a ustalonej na podstawie „Regulamin warunków korzystania                  

z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,  w tym wysokości opłat                                   

za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie, a także terminu i sposobu ich wnoszenia”. 

§ 3. 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania wpłat z tytułu opłat, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 1 i 2  niniejszej 

umowy z dołu do 15 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Zespołu                                                                            

nr 75 8475 0006 2001 0011 6189 0003 . Faktura do odbioru po zakończonym miesiącu  w kasie Zespołu. 

2. Jeżeli dziecko Usługobiorcy, z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w Zespole, opłaty o których mowa w § 2 

pkt 1 ppkt 1 i 2 należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka  Usługobiorcy w Zespole. 

O uzasadnionych nieobecnościach w Zespole Usługobiorca powiadamia natychmiast Usługodawcę.  

3. Uiszczenie opłat z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 1, powoduje naliczenie przez Usługodawcę odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

§ 4. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.12.2017 r.  



 

 

§ 5. 

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca zalega z należną 

opłatą, o której mowa w §2 pkt 1 ppkt 1 i 2, za dwa pełne okresy płatności albo gdy Usługobiorca narusza obowiązek, 

o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy. 

3. Zmiana wysokości opłaty za zakwaterowanie i posiłek, o której mowa w § 2 pkt 1 ppkt 1 i 2 umowy, nie rodzi 

obowiązku wypowiedzenia umowy w tym zakresie. Usługodawca ma jednak obowiązek bezzwłocznego 

poinformowania Usługobiorcy o dokonanej zmianie opłat.   

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie oświadczenia 

wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Rodzic/ Opiekun prawny:       Dyrektor Zespołu: 

 

………………………………………………………….   …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


