UMOWA – ZLECENIE

nr

/SKS/2017

Zawarta w dniu 30.01.2017r. w Łodzi w ramach Programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” pomiędzy
Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
Sekretarza Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego - Mariusza Kuświka,
a:

Imię i nazwisko:
Adres(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość):

PESEL:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
NR rachunku do wypłat:
Szkoła w której będą realizowane zajęcia:
zwanym dalej Zleceniobiorcą o następującej treści:
§1.
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje do przeprowadzenia bez nadzoru i kierowania ze
strony Zleceniodawcy 70 jednostek szkoleniowych, po 60 minut z zastrzeżeniem, że zajęcia NIE będą się
odbywać częściej niż 2 razy w tygodniu w okresie: od 30 stycznia do 23 czerwca 2017 r. oraz
01 września do 15 grudnia 2017 r.
§2.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w „Założeniach Projektu” oraz
załączniku do decyzji nr 50 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2016r w sprawie ogłoszenia
Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Udokumentowanie wykonanej czynności nastąpi w elektronicznym
„Dzienniku Zajęć” oraz na wydruku potwierdzonym przez Dyrektora / Kierownika lub inną osobę
sprawującą kontrolę nad realizującym / pieczątka i podpis/ lub innych dokumentach wymaganych przez
operatora wojewódzkiego.
§3.
Zlecenie wykonywane będzie poza siedzibą Zleceniodawcy.
§4.
Za wykonanie czynności określonych w §1 przysługuje Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości
40 zł brutto za jedną jednostkę zajęć sportowych, słownie: czterdzieści złotych, z którego dokona się
stosownych potrąceń. Wynagrodzenie miesięczne będzie zależne od ilości wykonanych jednostek
szkoleniowych .

§5.
Wynagrodzenie będzie wypłacane, co 1 miesiąc, do 25 dnia następnego miesiąca. Z zastrzeżeniem,
że nauczyciel prowadzący musi przedłożyć: 1. Wydruk z dziennika elektronicznego podbity i
podpisany przez Dyrektora / Kierownika jednostki prowadzącej szkołę, (do czasu wprowadzenia
dziennika elektronicznego obowiązuje forma papierowa według załącznika dostępnego na stronie
www.lszs.pl 2. Rachunek na odpowiednią ilość zajęć – dostępne na stronie internetowej 3. Inne
dokumenty wymagane w trakcie realizacji programu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca
/nieprzekraczalny termin/. W przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów
wypłata wynagrodzenia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków. Po otrzymaniu dokumentacji
realizacja nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.
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§6.
Warunkiem podpisania umowy jest zawarcie porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji
programu „Szkolny Klub Sportowy”.
§7.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§8.
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnosi o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym.
§10.
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych ani socjalnych.
§11.
W przypadku nie wykonania przez Zleceniobiorcę czynności, o której mowa w § 1 Zleceniodawca może
rozwiązać niniejszą umowę-zlecenie w trybie natychmiastowym.
§12.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

…………… .................................. ………………
Podpis Zleceniodawcy

……………….……………………………
podpis Zleceniobiorcy

OŚWIADCZENIA:
•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu „SKS” (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833).
Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. Dane
osobowe są niezbędne do realizacji projektu ”SKS”.
•
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych
i informacyjnych programu „SKS” w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób
niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
•
Zobowiązuję się do realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmuję wszelkie obowiązki z nich
wynikające.
•
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
o wszelkich zmianach danych osobowych.
•

Oświadczam, że jestem ubezpieczony jako osoba prowadząca zajęcia sportowe od odpowiedzialności
cywilnej.

•

Oświadczam, że zapoznałem się Założeniami Programu Szkolny Klub Sportowy 2017.

……………….……………………………
Podpis Zleceniobiorcy
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