
Umowa uczestnictwa nr ______/______/______

Regularne Zajęcia Ruchowe „Taniec (dla) Dzieci” („Warsztaty”)

(wzór na semestr zimowy 2018 / 2019)

Zawarta w dniu __________________ pomiędzy Art Stations Foundation, z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Półwiejskiej 42, kod pocztwoy 61-888, NIP 7822264645, Regon 634457208, 

reprezentowaną przez Mikołaja Maciejewskiego – Pełnomocnika, zwaną dalej Organizatorem, 

a

Imię i nazwisko opiekuna

Seria i numer dowodu osobistego

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

zwanym Zleceniodawcą, o następującej treści:

1. Organizator zobowizuje się do przyjęcia na Regularne Zajęcia Ruchowe „Taniec (dla) Dzieci” 

osobę, co do której Zleceniodawca sprawuje pieczę prawną. Zleceniodawca zapisuje dziecko na 

warsztaty w semestrze zimowym 2018/2019, które odbywać się będą w każdy poniedziałek 

pomiędzy 17 września a 17 grudnia.

2. W zależności od grupy wiekowej Warsztaty będą trwały:

a) grupa przedszkolna „Skoczne łasice”, dzieci od 4 do 6 lat, w godzinach od 15:30 do 16:15

b) grupa szkolna „Uważne pantery”, dzieci od 7 do 10 lat, w godzinach od 16:30 do 17:45

3. Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie to 25,00zł brutto. Cały cykl w semestrze zimowym 

2018/2019 składa się z 14 zajęć w łącznej cenie 325,00zł.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do wnoszenia opłat zgodnie z Regulaminem, przelewem na 

konto 28 1090 1854 0000 0001 1441 5802 na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury 

VAT w dwóch lub jednej transzy. Przelewy powinny by opisane: numerem umowy oraz imieniem i

nazwiskiem uczestnika.

7. Nieobecność na zajęciach niezależnie od przyczyny nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów 

uczestnictwa w warsztatach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania. 

Rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 3 dni 

przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem odwołania Warsztatu są 

nieprzewidziane zdarzenia losowe.

9. W przypadku odwołania zajeć przez Organizatora, Organizator zaproponuje inny termin w celu 

odpracowania zajęć lub jeśli okaże się to niemożliwe zwróci opłatę za uczestnictwo w odwołanych 

zajęciach. 

10. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób 

niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób 

uczestniczcych w warsztatach otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o 

zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest:

a. opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzcej,



b. wyrażanie się w sposób obrażjący innych uczestników zajęć.

11. W przypadku powtarzajcych si# sytuacji wymienionych w pkt. 10 Organizator ma prawo do 

wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

potwierdzonym pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej opłaty.

12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na 

salę osób spóźniających się.

13. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, obejmujący semestr zimowy 2018/2019 (tj. 17 

września do 17 grudnia 2018).

14. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, liczonym od pierwszego dnia pierwszego pełnego miesiąca następującego po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Organizator zwróci 

wpłatę proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć.

15. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym  okresem 

wypowiedzenia,  liczonym od pierwszego dnia pierwszego pełnego miesiąca następującego po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku Zleceniodawcy lub 

osobie przez nią wskazanej przysługuje prawo do uczestniczenia w warsztatach do końca 

pierwszego pełnego miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. 

16. Załącznikiem do niniejszej umowy są:

a) Regulamin warsztatów

b) Zasady przetwarzania danych osobowych

c) Tabela opłat

17. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji 

Warsztatu na okres 5 lat. Wizerunek może być wykorzystany w publikacjach w Internecie oraz do 

przygotowania drukowanych materiałów promocyjnych zarówno przez Organizatora, jak i wskazane 

przez niego strony trzecie.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mog by wniesione tylko w formie pisemnej, po 

uprzednim uzgodnieniu między Stronami.

23. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron.

Organizator                                                                                                                              Zleceniodawca


