
 

UMOWA O KSZTAŁCENIE w OGNISKU MUZYCZNYM

 prowadzonym przez firmę

Umowa zawarta w dniu …..................................................... w Kielcach pomi

OGNISKIEM MUZYCZNYM, Aleksandrą Mę
przez Aleksandrę Mędrek, Właścicielka Ogniska zwana w dalszej cz
a Panią / Panem..........................................................................
zamieszkałą / ym …...........................................................................................................
Legitymującą / ym się dowodem osobistym o numerze...........................................................................................
zwaną / zwanym w dalszej części umowy Słuchaczem,
zapisującym / zapisującą do Ogniska syna / córk
............................. , urodzonego /urodzoną dnia ...................................................................
zwaną w dalszej części umowy Uczniem 

Przedmiotem umowy są zajęcia muzyczne ..............................................................;........................
zwane w dalszej części umowy zajęciami w wymiarze godzin zgodnym ze szczegółowym opisem zaj
umowy i realizowanych w okresie od......................................do................... 
po przyznanych zniżkach, na które Słuchacz zapisuje w Ognisku si
z warunkami płatności określonymi w §4 i §5.

 
1. Zajęcia w Ognisku to zajęcia indywidualne i/lub grupowe trwaj
2. Zajęcia grupowe w Ognisku odbywają się w grupach 4 
3.Jeżeli do grupy zapisze się mniej niż 4 Słuchaczy:
a) Ognisko zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpocz
b) Słuchacze mogą zostać przeniesieni do innej grupy, pod warunkiem, 
3 Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez Ognisko harmonogramem zaj
4. O zmianach w toku pracy Ogniska, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania audycji i koncertów, Słuchacz b
informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

1. Słuchacz zapisujący Ucznia powinien zapewni
systematycznego przygotowywania Ucznia do zaj
2. Słuchacz zapisujący Ucznia powinien zapewni
w poczcie elektronicznej. 
3. Słuchacz zobowiązany jest do powiadomienia Ogniska o zmianach teleadres
 
 

1 Ognisko zastrzega sobie możliwość zmiany wysoko
innych zewnętrznych przyczyn. Słuchacz winien by
obowiązującej na dany rok szkolny miesięcznej opłaty, a zmiana wysoko
umowy. 
2. Obowiązek wnoszenia opłaty rozpoczyna się
 jest to opłata jednorazowa, którą wnosi się na poczet opłat sporz
Ogniska Muycznego. 
3. Obowiązek wnoszenia opłaty ustanie po miesi
powiadomi Właściciela Ogniska na piśmie, z co najmn
4 Opłatę należy wnosić przez okres obowią
semestr lub rok z góry lub też proporcjonalnie za okres, w jakim dziecko b
roku szkolnego. 
5 Słuchacz rezerwujący zajęcia w Ognisku wpłaca zaliczk
wliczana na poczet opłaty za zajęcia w Ognisku. Zaliczka nie podlega zwrotowi, je
6 Termin wniesienia Opłaty za dany miesiąc upływa z dniem 5 (pi
rozpoczęcia zajęć przez Ucznia, Słuchacza. W przypadku płatno
bankowe Ogniska. 
7. Uczestnik zajęć ma do wyboru dwie formy płatno
a) płatność gotówką osobiście w IDEA Banku
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UMOWA O KSZTAŁCENIE w OGNISKU MUZYCZNYM

prowadzonym przez firmę Music, Art., Job & Invest Systems, Aleksandra M

Umowa zawarta w dniu …..................................................... w Kielcach pomiędzy  

ą Mędrek z siedzibą przy ul. Spacerowej 22 w Kielcach, NIP 573 109 42 83, reprezentowanym 
cicielka Ogniska zwana w dalszej części umowy Ogniskiem 

 / Panem....................................................................................................................................................... 
 / ym …................................................................................................................................................. 

 dowodem osobistym o numerze........................................................................................... 
ci umowy Słuchaczem, 

 do Ogniska syna / córkę /podopiecznego/ ...................................................................... 
ą dnia ............................................................................ ....... zwanym /  

1 § Przedmiot umowy 
 

cia muzyczne ..............................................................;............................................. 
ęciami w wymiarze godzin zgodnym ze szczegółowym opisem zajęć stanowią

umowy i realizowanych w okresie od......................................do................... w terminach określonych w harmonogramie zaj
kach, na które Słuchacz zapisuje w Ognisku się / Ucznia i za które zobowiązuje się

§5. 
2 § Organizacja zajęć 

cia indywidualne i/lub grupowe trwające w wymiarze podstawowym wskazanym w §1 niniejszej umowy.
ą się w grupach 4 - 10 osobowych. 

ż 4 Słuchaczy: 
a) Ognisko zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia zajęć. 

 przeniesieni do innej grupy, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę; 
 zgodnie z ustalonym przez Ognisko harmonogramem zajęć. 

4. O zmianach w toku pracy Ogniska, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania audycji i koncertów, Słuchacz b
zeniem. 

 
 3 § Obowiązki Słuchacza 

 
cy Ucznia powinien zapewnić regularne uczęszczanie Ucznia na zajęcia w Ognisku, oraz motywowa

systematycznego przygotowywania Ucznia do zajęć. 
zapewnić mu dostęp do informacji zamieszczanych przez Ognisko 

zany jest do powiadomienia Ogniska o zmianach teleadresowych niezbędnych do kontaktu z

4 § Zasady płatności 
 

ść zmiany wysokości opłaty i trybu jej wnoszenia w przypadku zmiany kosztów utrzymania Ogniska l
trznych przyczyn. Słuchacz winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach wysoko

ęcznej opłaty, a zmiana wysokości opłaty zostaje potwierdzona stosownym aneksem do niniej

zek wnoszenia opłaty rozpoczyna się w miesiącu, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w Ognisku. Wpisowe wynosi 100z
ę na poczet opłat sporządzonych przez firmę Taxcare, obsługującą rozliczenia kadrow

zek wnoszenia opłaty ustanie po miesiącu, w którym Uczeń przestanie uczęszczać do Ogniska pod warunkiem, 
śmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z zajęć

 przez okres obowiązywania niniejszej umowy wskazany w pkt 1§. Istnieje możliwość
 proporcjonalnie za okres, w jakim dziecko będzie uczęszczało do Ogniska, jeżeli zostało zapisa

cia w Ognisku wpłaca zaliczkę, tj. 50% kwoty za jeden miesiąc zajęć (w zależności od typu zaj
cia w Ognisku. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeśli Słuchacz sam zrezygnuje z zaj

ąc upływa z dniem 5 (piątego) każdego miesiąca lub też w ciągu 5 (pię
W przypadku płatności przelewem datą dokonania zapłaty jest data wpłyni

formy płatności: 
w IDEA Banku na konto podane w punkcie b),  

UMOWA O KSZTAŁCENIE w OGNISKU MUZYCZNYM 

Aleksandra Mędrek 

 przy ul. Spacerowej 22 w Kielcach, NIP 573 109 42 83, reprezentowanym 

 

 

nowiącym załącznik do niniejszej 
harmonogramie zajęć w cenie 

je się dokonać opłaty zgodnie 

ce w wymiarze podstawowym wskazanym w §1 niniejszej umowy. 

4. O zmianach w toku pracy Ogniska, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania audycji i koncertów, Słuchacz będzie 

cia w Ognisku, oraz motywować i dopilnować 

 na stronie internetowej oraz 

dnych do kontaktu z nim. 

ci opłaty i trybu jej wnoszenia w przypadku zmiany kosztów utrzymania Ogniska lub 
cznym wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach wysokości 

ci opłaty zostaje potwierdzona stosownym aneksem do niniejszej 

Wpisowe wynosi 100zł, 
ą ą rozliczenia kadrowo - księgowe 

ska pod warunkiem, że Słuchacz 
terminie rezygnacji z zajęć w Ognisku. 

żliwość wpłacenia opłaty za cały 
żeli zostało zapisane w trakcie 

ż ści od typu zajęć). Zaliczka jest 
li Słuchacz sam zrezygnuje z zajęć. 

ągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia 
wpłynięcia środków na konto 
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b) ) płatność przelewem na konto Ogniska: Ognisko Muzyczne, Music., Art, Job & Invest Systems, Aleksandra Mędrek, ul. Spacerowa 
22, 25-026 Kielce; Nr. konta: IDEA Bank  40195000012006431102610001 
 
8.W przypadku płatności dokonywanych przelewem na konto Firmowe: Ognisko - Music., Art., Job & Invest Systems w razie wątpliwości  
co do dokonania przelewu przez Słuchacza należy przekazać potwierdzenie osobiście właścicielowi Ogniska lub mailem na adres: 
oludka@wp.pl, Strona internetowa pojawi się w domenie  pod nazwą:  ogniskokielce.eu 
9. W każdym semestrze Ognisko określa swój SEMESTRALNY SYSTEM ZNIŻEK, które zatwierdzone są w REGULAMINIE ZNIŻEK 
10. Nieuiszczenie Opłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej oraz w przypadku przekroczenia jednej raty 
miesięcznej skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy Słuchaczy i rozwiązaniem umowy. 
11.Wpłata miesięcznej raty lub obecność Ucznia na zajęciach organizowanych przez Ognisko stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy 
o Kształcenie w zakresie usług edukacyjnych, których te zajęcia dotyczą i obliguje do niezwłocznego dopełnienia formalności związanych 
z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z treści Umowy o Kształcenie. 

` 5 § Płatności 
1. Zniżki przyznane Słuchaczowi w ramach niniejszej umowy za: 
a) Kontynuację nauki w Ognisku 
b) Zachęcenie Znajomego do zapisu do Ogniska  
c) Kolejny członek rodziny uczęszczający do Ogniska 
................................................................................................. 
d) Inne zniżki:  
................................................................................................. 
1.Ustalony system płatności:  
a .Płatność za cały rok ............................................................ 
b. Płatność za cały semestr ..................................................... 
c. Płatność miesięczna ............................................................ 
 

2. Kalkulacja ceny:  
Cena podstawowa, cennikowa 
Przyznane zniżki 
Łącznie do zapłaty 
.4. Harmonogram płatności: 
a. Wysokość zaliczki: ............................................., płatnej do dnia  
................................................................................................................... 
b. Płatność jednorazowa w wysokości: .................................................... 
.................................., do dnia................................................................... 
c. Płatność ratalna:  
I rata w wysokości:..............................., w terminie do dnia.................... 
II rata w wysokości:................................................,  w terminie do 
dnia:...................................................... 
d. Płatność miesięczna w wysokości 
............................................................,  
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. 
 
 
 

6 § Nieobecność na zajęciach 
 

1. O nieobecności Ucznia na zajęciach indywidualnych należy poinformować Właściciela Ogniska 24 godziny przed zajęciami, późniejsze 
ich odwołanie nie obliguje Ogniska do ich odrobienia. Zajęcia powinny zostać odrobione w ciągu dwóch miesięcy od ich odwołania, 
w przypadku niemożności ich odrobienia Ognisko zwraca Słuchaczowi proporcjonalną kwotę na wskazane przez Słuchacza konto lub 
zalicza na poczet płatności za kolejny miesiąc. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za nieobecności na zajęcia teoretycznych i zajęciach 
grupowych innego typu. W tym wypadku istnieje, w miarę dostępności możliwość odrobienie zajęć w ramach godzin innej grupy. 
2 W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Ognisko zobowiązane jest do powiadomienia Słuchacza i Ucznia 
o zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem, lub w przypadku nieobecności nauczyciela z przyczyn losowych w dniu planowanych zajęć lub 

zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

3.Wszystkie zajęcia odwołane z winy Ogniska, poza audycjami i koncertami organizowanymi przez Ognisko muszą zostać odrobione 
najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy w terminie uzgodnionym wcześniej ze Słuchaczem. 
 

7 § Warunki dodatkowe 
 

1. Sprawy kadrowe, dokumentację  Ogniska prowadzi firma Tax Care z siedzibą przy ul. Zagórskiej 22a  w Kielcach i tam (w razie 
nieobecności Właściciela na terenie placówki gdzie odbywają się zajęcia muzyczne) należy składać dokumenty, lub w formie elektronicznej 
na adres: oludka@wp.pl. Istnieje również możliwość pozostawienia dokumentów w sekretariacie I.L.O im. St. Żeromskiego w Kielcach. 

8.§ Zmiany 
 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

9 § Spory 
 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Ogniska. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
mgr Aleksandra Mędrek                                                                     ....................................................... 
Właściciel Ogniska                           Słuchacz 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OGNISKO MUZYCZNE, z siedzibą w Kielcach, ul. Spacerowa 22 moich  danych osobowych 
w celach promocyjnych, informacyjnych, marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych 
oraz zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, marketingowych o usługach i produktach OGNISKA 
MUZYCZNEGO na podany adres e - mail.  
         .......................................................... 
          Słuchacz 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest OGNISKO MUZYCZNE reprezentowane przez firmę Music, Art., Job 
& Invest Systems Aleksandra Mędrek z siedzibą przy ul. Spacerowa 22, 25-026 Kielce, którego stronę internetową prowadzi 
Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne Sotronik Artur Sokołowski, ul. Spacerowa 16, 25-026 Kielce. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych, informacyjnych, marketingowych. Przekazanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  Posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawiania i usuwania. 
Załączniki: 
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1. Opis zajęć wraz z ofertą cenową 


