UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG – NAUKA TAŃCA

zawarta dnia ……….. /…………. / 20 ………r. w ………………………………….…………. pomiędzy:
PASJONAT Rafał Karbowiak z siedzibą w Sochaczewie, ul. Trojanowska 72, 96-500 Sochaczew, NIP: 526 239 87 10, zwaną dalej S.T. Pasjonat
a
………………………………………………………………………………….zamieszkałym/ą…………………………………………………………………………………………………………………………………,
adres: ……………………………………………………………………………………………………, tel. ……………………………………………………., e-mail: …………………………………………………..
będącym/ą rodzicem Uczestnika/opiekunem prawnym Uczestnika zajęć, zwanym dalej Rodzicem:
imię i nazwisko nieletniego Uczestnika zajęć: …………………………………………………………………… PESEL Uczestnika zajęć: …………………………………………………,
wspólnie zwani Stronami.
Preambuła
Słownik pojęć
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, uczęszczającej na zajęcia do S.T. Pasjonat.
Uczestnik (nieletni) – osoba niepełnoletnia uczęszczająca na zajęcia taneczne do S.T. Pasjonat.
Zajęcia – zajęcia taneczne organizowane przez S.T. Pasjonat.
Administrator – administrator danych osobowych.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad nauki tańca organizowanych w S.T. Pasjonat oraz warunków płatności, w tym na warunkach wskazanych w Załączniku do niniejszej
Umowy.
1.

Forma płatności za zajęcia uzależniona jest od wybranej formy zajęć oraz długości trwania Umowy. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży jest to umowa na czas

2.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia, w którym Uczestnik przestaje uczęszczać do S.T. Pasjonat, w trybie nauki wskazanym w Umowie oraz

określony – do końca roku szkolnego.
dokonał wszelkich wymaganych formalności względem S.T. Pasjonat.
3.

Organizacja roku dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku
szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. O wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego S.T. Pasjonat zobowiązuje się powiadomić
Uczestników zajęć z wyprzedzeniem przekazując taką informację na zajęciach, za pomocą sms lub drogą elektroniczną na wskazany w Załączniku do niniejszej Umowy
kontakt.

4.

Uczestnik powinien regularnie uczęszczać na zajęcia i przestrzegać Regulaminu S.T. Pasjonat dostępnego na stronie www.pasjonat-taniec.pl .

5.
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www.pasjonat-taniec.pl oraz przesyłanych pocztą elektroniczną, poprzez sms lub kontakt telefoniczny, podany w Załączniku do niniejszej Umowy.
6.

Rodzic / Uczestnik pełnoletni zobowiązany jest do bieżącego powiadamiania S.T. Pasjonat o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.

7.

Rodzic / Uczestnik pełnoletni wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku / wizerunku Uczestnika niepełnoletniego biorącego udział w zajęciach tanecznych
prowadzonych przez S.T. Pasjonat, w tym na fotografowanie, videofilmowanie zajęć, występów, wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez S.T. Pasjonat
i innych wydarzeń, w których S.T. Pasjonat bierze udział. Zgoda ta jest wyrażana na zawsze i bezwarunkowo.

8.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach S.T. Pasjonat jest rejestracja przez formularz zapisu dostępny na stronie www.pasjonat-taniec.pl, wybór formy zajęć oraz uiszczenie

9.

„Umowa do końca roku szkolnego” – podpisywana jest na okres maksimum 10. miesięcy, płatna w 10. ratach, do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego a wartość

opłaty za zajęcia na podstawie podpisanej Umowy określającej czas jej trwania.
każdej raty jest stała i niezależna od frekwencji Uczestnika na zajęciach. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień. W miesiącu wrześniu obowiązuje opłata proporcjonalna
obliczana według liczby tygodni, w których odbywają się zajęcia. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.
10.

Rezygnacja z zajęć tanecznych możliwa jest po wypełnieniu formularza rezygnacji dostępnego na stronie www.pasjonat-taniec.pl. Aby rozwiązanie Umowy było skuteczne,
wszystkie raty do dnia rozwiązania Umowy muszą być zapłacone. Rozwiązanie następuje na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego po spełnieniu następujących
warunków:

10.1 Rodzic / Uczestnik pełnoletni składa rezygnację z uczestnictwa w zajęciach z minimum 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego
miesiąca kalendarzowego. To znaczy, że złożenie rezygnacji z zajęć np. 15 lutego będzie oznaczało zakończenie trwania niniejszej umowy z końcem marca. Pod
warunkiem całkowitego rozliczenia zobowiązań w ciągu 30 dni od dnia złożenia rezygnacji pisemnej. Nie dotrzymanie powyższego terminu złożenia rezygnacji będzie
skutkowało naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc. Rezygnację składa osobiście u instruktora S.T. Pasjonat poprzez dostarczenie wypełnionego formularza rezygnacji
lub przesłania skanu podpisanego formularza na adres: kontakt@pasjonat-taniec.pl za potwierdzeniem obioru. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę dostarczenia
formularza.
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10.2 W momencie złożenia pisemnej rezygnacji Rodzic / Uczestnik zajęć S.T. Pasjonat powinien mieć opłacone wszystkie raty za zajęcia do końca miesiąca, na który
przypada wygaśnięcie umowy.
10.3 W przypadku gdy na koncie Uczestnika pozostają nierozliczone środki (nadpłata) S.T. Pasjonat zobowiązuje się je zwrócić Uczestnikowi na wskazane konto w terminie
30 dni od zakończenia umowy.
11.

Minimalna liczba osób w grupie wynosi 8 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników S.T. Pasjonat może kontynuować działanie grupy pod warunkiem zmiany kwoty

12.

W przypadku braku zgody Rodzica / Uczestnika pełnoletniego

13.

W przypadku planowanej dłuższej nieobecności lub wypadku losowego skutkującego co najmniej dwutygodniową nieobecnością na zajęciach istnieje możliwość

opłaty za zajęcia, o czym zobowiązuje się powiadomić Rodzica / Uczestnika pełnoletniego najpóźniej na tydzień przed kolejnym miesiącem kalendarzowym.
na zmianę kwoty opłaty za zajęcia, Rodzic / Uczestnik pełnoletni może ją rozwiązać w trybie

natychmiastowym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
częściowego pomniejszenia opłaty za dany okres po

uprzednim pisemnym zgłoszeniu w/w faktu i poinformowaniu ST Pasjonat mailowo na adres:

kontakt@pasjonat-taniec.pl . Maksymalna kwota obniżenia danej opłaty miesięcznej wynosi 50%.
14.

W sytuacjach losowych S.T. Pasjonat ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Rodzicem / Uczestnikiem pełnoletnim. Jeśli

15.

Zapisując się na zajęcia w S.T. Pasjonat Uczestnik / Uczestnik pełnoletni jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na

Uczestnik / Uczestnik pełnoletni nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez S.T. Pasjonat zaliczona na poczet kolejnych zajęć.
własną odpowiedzialność. S.T. Pasjonat nie odpowiada za kontuzje Uczestników / Uczestników pełnoletnich zajęć oraz nie ubezpiecza Uczestników / uczestników
pełnoletnich zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków.
16.

S.T. Pasjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą cennych przedmiotów na salę. Na sali podczas

17.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zajęć, mogą przebywać jedynie Uczestnicy / uczestnicy pełnoletni, którzy dokonali opłaty za zajęcia oraz instruktor S.T. Pasjonat.
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ST Pasjonat informuje, że Administratorem
danych osobowych jest Pasjonat Rafał Karbowiak z siedzibą w Sochaczewie, ul. Trojanowska 72, 96-500 Sochaczew. Administrator danych informuje, że dane osobowe
mogą być udostępniane firmom zewnętrznym, współpracującym z S.T. Pasjonat, w celu realizacji działalności związanej z realizacją umowy oraz interesu S.T. Pasjonat.
17.1 Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
17.2 Rodzic / Uczestnik pełnoletni / Uczestnik zajęć S.T. Pasjonat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez S.T. Pasjonat w celach informacyjnych,
marketingowych,
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z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.
17.3 Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zapisania Uczestnika / Uczestnika pełnoletniego na zajęcia taneczne.
17.4 Rodzic / Uczestnik pełnoletni / Uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jednak nie wpłynie to na przetwarzanie
dokonane przed jej wycofaniem.
17.5 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
17.6 Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Rodzica / Uczestnika pełnoletniego / Uczestnika zajęć.
17.7 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@pasjonat-sochaczew.pl
18.

Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej realizacji Umowy a w szczególności do nie ujawniania informacji na
temat polityki cenowej i innych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować utratę spodziewanych zysków lub w jakikolwiek inny sposób wpłynąć negatywnie na
działalność S. T. Pasjonat.

19.

Dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu S.T. Pasjonat dostępnego na stronie: www.pasjonat-taniec.pl

20.

Umowa obejmuje całość uzgodnień pomiędzy Stronami w zakresie Przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy, uzgodnienia oraz

21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

22.

Strony niezwłocznie i w dobrej wierze będą próbowały rozstrzygnąć wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Spory, których Strony

porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie.

nie rozstrzygną polubownie, poddane będą pod rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla S.T. Pasjonat, zgodnie z jego regulaminem
w dacie wniesienia pozwu.
23.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

S.T. Pasjonat

Rodzic / Uczestnik pełnoletni

……………………………………..

……………………………………………
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Załącznik do UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG – NAUKA TAŃCA
1. Lokalizacja zajęć tanecznych: Sochaczew / Łowicz / Wyszogród / inna…………………………………………….
2. Grupa wiekowa:

4-5 lat /

6-8 lat /

9-12 lat /

pow. 13 lat

wtorek /

środa /

czwartek /

3. Dni i godziny zajęć:
poniedziałek /

piątek godz. …………………………………………….

4. Imię i nazwisko Uczestnika zajęć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:……………………………….
PESEL: ………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………….
5. Opłata roczna ……………. zł (od …./……./21 do 20/06/22) w miesięcznych ratach po ………… zł, płatnych do
10 dnia miesiąca rozliczeniowego.
6. Dane kontaktowe do Rodzica / Uczestnika pełnoletniego:
6.1 Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………..
6.2 tel………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach fizycznych związanych z nauką tańca sportowego. Jednocześnie wyrażam zgodę na
udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka konieczność zaistnieje.
8. Uprzedzono mnie o odpowiedzialności karnej art. 272 Kodeksu Karnego za wyłudzenie poświadczenia
nieprawdy lub podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych
własnoręcznym podpisem.
Niniejszy załącznik stanowi integralną część Umowy ŚWIADCZENIA USŁUG – NAUKA TAŃCA z dnia ………………………………………………

Miejscowość ………………………… , data …………………………………..
S.T. Pasjonat

……………………………………..

Rodzic / Uczestnik pełnoletni

…………………………………………..
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