UMOWA O NAUKĘ DZIECKA W STA ETIUDA
prowadzonej przez Patrycję Macheta

zawarta w dniu ……………………… r. w …………………………………………pomiędzy:
Studio Tańca Artystycznego ETIUDA Patrycja Macheta z siedzibą w Nowym Sączu
33-300, ul. Korzeniowskiego 10/54,
a
Rodzicami/ Opiekunami dziecka:
Imiona i Nazwisko Rodziców/ Opiekunów
………………………………………………………..................................................................
Kontakt telefoniczny Rodziców/Opiekunów
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
.......................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka
.......................................................................................................................................................
PESEL
……………………………………………………………..……………………………………
Adres zamieszkania
.......................................................................................................................................................
zwanymi dalej Opiekunami.

§ 1.
STA ETIUDA zobowiązuje się do prowadzenia procesu dydaktycznego w zakresie
nauki sztuki baletowej i zajęć ogólnorozwojowych podczas zajęć.
§ 2.
Zajęcia w Szkole Baletowej są odpłatne. Wysokość opłat określa Regulamin STA ETIUDA.
§ 3.
Opiekunowie zobowiązują się do:
1. Dokonywania opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach STA ETIUDA z góry do 15- go
dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w kwocie aktualnie obowiązującej, zmiana
stawki nie wymaga aneksu do umowy. Opłata za naukę pobierana jest przez 10 miesięcy,
począwszy od września br. do czerwca następnego roku włącznie.
2. Dokonania wpłaty na Komitet Rodzicielski w wysokości 60 zł. Wpłata może być
dokonana jednorazowo lub w 2 ratach. W przypadku płatności w ratach, pierwsza
rata płatna jest do dnia 20 grudnia br., druga rata do dnia 21 lutego następnego roku.
3. Niezwłocznego informowania pedagogów prowadzących zajęcia w STA ETIUDA
w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach.
4. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu STA ETIUDA.
§ 4.
1. Wszystkie opłaty wnoszone na rzecz STA ETIUDA nie podlegają zwrotowi.
2. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekunowie zobowiązani są do uregulowania
opłaty za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie,
niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło, oraz wszystkich innych zaległych
płatności.
3. STA ETIUDA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia za dwa pełne okresy
płatności.
§ 5.
1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony i wiąże strony od dnia podpisania
do dnia 30 czerwca br.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd Powszechny ze względu na siedzibę STA ETIUDA.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron.

STA ETIUDA

Opiekun

……………………………….……

………………………………….
Data i podpis

Oświadczenie

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach. STUDIO
TAŃCA ARTYSTYCZNEGO „ETIUDA” nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne
lub kontuzje. Ubezpieczenie na koszt własny.

.......................................
podpis Opiekuna

