Umowa o świadczenie usług edukacyjnych
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Opiekun zawiera Umowę o Świadczenie Usług Edukacyjnych opartych na metodzie nauczania
MATPLANETA z wybranym Centrum Edukacyjnym (zgodnie z danymi wypełnionymi w
Formularzu), które działa w ramach Sieci Szkół MATPLANETA. Podmiotem zarządzającym Siecią
Szkół MATPLANETA oraz nadzorującym prowadzenie Zajęć według stosowanych metod i
standardów jest Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji
Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514723, o kapitale zakładowym
wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516.
2. Centrum Edukacyjne będzie świadczyło Usługi Edukacyjne w Miejscu Świadczenia Usług
Edukacyjnych, w ramach wybranych Zajęć prowadzonych w wg metody MATPLANETA, na które
to zajęcia Opiekun zapisuje Uczestnika.
3. Zajęcia przeprowadzane są raz w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (45 min)
podzielonych przerwą około 10 minutową. W trakcie jednego roku szkolnego zostaną
przeprowadzone 33 Zajęcia.
4. Umowa zawarta jest na okres jednego roku szkolnego. Szczegółowy opis świadczonych Usług
(tj. Rodzaj Usług Edukacyjnych, Wybór Zajęć, Miejsce Świadczenia Usług, Czas Trwania Umowy,
Harmonogram i Sposób Płatności) są wskazane w Formularzu, zgodnie z wyborem Opiekuna.
Formularz stanowi integralny fragment Umowy.
§2 Uczestnictwo i płatności
1. Zajęcia realizowane są przez Centrum Edukacyjne w grupach do 14 osób.
2. Opiekun zgłaszając Uczestnika do udziału w Zajęciach i zawierając Umowę zobowiązuje się do
dokonania płatności w wybrany sposób:
a. Płatność jednorazowa semestralna – dokonana za pierwszy semestr z góry w ciągu 5 dni
roboczych od zapisu, nie później niż przed dniem rozpoczęcia zajęć oraz za drugi semestr do
dnia 20 lutego 2018 r., zgodnie z harmonogramami wywieszonymi w Centrach Edukacyjnych
oraz na stronie www.matplaneta.pl w kwocie wskazanej w Formularzu.
b. Płatności miesięczne – dokonywane co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca od września
do czerwca, z wyjątkiem pierwszej płatności, która powinna być dokonana w ciągu 5 dni
roboczych od zapisu, nie później niż przed dniem rozpoczęcia zajęć oraz ostatniej płatności,
która jest uiszczana do 10 dnia miesiąca kończącego rok szkolny.
3. Przy wypełnianiu Formularza Opiekun może oświadczyć, że przysługuje mu jeden z dwóch
dostępnych rabatów:
a. 15% rabatu za rodzeństwo – przysługuje Opiekunom w przypadku, gdy na zajęcia
w jednym z Centrów Edukacyjnych zostało już zgłoszone rodzeństwo Uczestnika (rabat
przysługuje za drugie i kolejne dzieci);
b. 15% rabatu za polecenie – przysługuje Opiekunom, którzy polecili zajęcia w Centrach
Edukacyjnych innym zapisanym Uczestnikom, których dzieci nie uczestniczyły
w zajęciach Matplanety w poprzednich latach.
Prawo do Rabatu jest weryfikowane przez Centrum Edukacyjne. W przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji Opiekun jest zobowiązany do opłacenia zajęć w pełnej wysokości, o czym zostanie
poinformowany przez Centrum Edukacyjne. Opiekun ma w takim przypadku prawo do odstąpienia
od Umowy.
4. Płatności dokonywane są gotówką w Centrum Edukacyjnym lub w formie przelewu na rachunek
bankowy, zgodnie z wyborem dokonanym przez Opiekuna w Formularzu. Numer rachunku
bankowego Opiekun otrzyma na wskazany w Formularzu adres e-mail.
5. Opiekun zobowiązuje się do dokonywania płatności w formie oraz w terminach wynikających z
Umowy. W przypadku nie uiszczenia którejkolwiek płatności w terminie 7 dni od dnia jej
wymagalności, Centrum Edukacyjne wezwie Opiekuna do dokonania zaległej płatności w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania, przesłanego na adres e-mail podany w Formularzu lub inny, o
którym Opiekun poinformował Centrum Edukacyjne.
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6. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w którychkolwiek zajęciach w ramach odbywającego
się cyklu, przysługuje mu możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą (odbiór zajęć)
realizującą ten sam program w ramach dostępności miejsc w danej grupie. Odbiór zajęć przez
Uczestnika może nastąpić poprzez poinformowanie i ustalenie z pracownikiem MATPLANETA lub
telefonicznie w sekretariacie szkoły, w którym dniu taki odbiór zajęć może nastąpić.
§3 Dane osobowe
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926
j.t.) Administratorem danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przekazywanych w związku z
zawarciem Umowy za pośrednictwem strony www.matplaneta.pl jest Matplaneta S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Targowej 20 A (03-731) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514723, o kapitale
zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516. Matplaneta S.A. jest właścicielem serwisu
znajdującego się na stronie www.matplaneta.pl oraz podmiotem zarządzającym siecią szkół
Matplaneta.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy i w tym celu zostaną
powierzone przez Administratora do przetwarzania Centrum Edukacyjnemu.
3. Opiekun ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawiania.
§4 Rozwiązanie Umowy
1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku
Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Centrum Edukacyjne w formie pisemnej na adres Centrum
Edukacyjnego lub w formie e-mail na adres: zapisy@matplaneta.pl.
2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w przypadku zawierania Umowy na odległość
(tj. poprzez stronę www.matplaneta.pl) Opiekunowi przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy
w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia Opiekun może zrealizować poprzez przesłanie
stosownej informacji na adres e-mail: zapisy@matplaneta.pl przed upływem wskazanego powyżej
terminu. Jeżeli Opiekun zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług Edukacyjnych przez Centrum
Edukacyjne przed upływem terminu do odstąpienia, Opiekun będzie zobowiązany do zapłaty za
Zajęcia, które odbędą się do chwili odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3..
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed upływem dwóch pierwszych zajęć danego roku
szkolnego, Opiekunowi przysługuję zwrot uiszczonej płatności w całości.
4. Centrum Edukacyjne może rozwiązać Umowę w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w
razie nie uiszczenia opłaty pomimo wezwania, o którym mowa w §2 ust. 5 Umowy, z zachowaniem
7-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym powtarzające się zachowanie Uczestnika
na Zajęciach, o którym Opiekun był informowany, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych
Uczestników lub obraża Nauczycieli, Centrum Edukacyjne ma prawo rozwiązać Umowę bez
zachowania terminu wypowiedzenia.
5. W przypadku rozwiązania Umowy po upływie dwóch pierwszych zajęć danego semestru,
Opiekunowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w stopniu proporcjonalnym do liczby
zrealizowanych zajęć.
6. Strony zobowiązują się wzajemnie się zawiadamiać o zmianie swoich danych.
7. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy Opiekun może kierować na adres: Matplaneta
SA, aleja KEN 95, 02-777 Warszawa.
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