UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
zawarta

w

dniu

……………………

roku……………..

w

miejscowości.…………………… pomiędzy:
1 Szkołą Gitary Artura Lesickiego reprezentowaną przez firmę Szkoła Gitary dane:
……………………………………………………………………………………………….a
2.……………………………………………………...adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. nr. tel. kontaktowego
….…………………………………………………………………………………………….
§1
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas od 01.09.2019 do 30.06.2020. Umowa
może być wypowiedziana przez obydwie strony z miesięcznym wyprzedzeniem i
wymaga formy pisemnej. Zasady wypowiedzenie określa regulamin, który jest
immanentną częścią niniejszej umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w postaci lekcji gry na
gitarze prowadzonych w Szkole Gitary Artura Lesickiego
2. Zajęcia lekcyjne będą miały czas trwania 60 min. i prowadzone będą przez okres
dziesięciu miesięcy (wrzesień – czerwiec 2019) w wymiarze całkowitym czterdziestu
godzin lekcyjnych.
3. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia nauki według autorskiego programu
Artura Lesickiego. W trakcie nauki obowiązuje pełna kontrola programowa,
standaryzacja nauczania, a zarazem indywidualne podejście, możliwe jedynie w
relacji mistrz – uczeń.
4. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży
wszelkich starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami
edukacyjnymi.
5. Szkoła zobowiązuje się podczas prowadzenia zajęć oddać do dyspozycji ucznia
wysokiej klasy wzmacniacze instrumentalne oraz inny
niezbędny do ich
przeprowadzenia sprzęt muzyczny. Zajęcia lekcyjne będą się odbywały w
pomieszczeniach studyjnych w siedzibie Szkoły ul. Ostrowskiego 30 53-238
Wrocław

§3
Płatności
1. Opłatę za naukę należy regulować z góry na podstawie wystawionego
rachunku do dnia 12 każdego miesiąca.. Prosimy się o terminowe wpłaty na
konto: ……………………………………………………………………………………
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać imię i nazwisko ucznia oraz
miesiąc, który jest opłacany
2. Odpłatność za naukę pobierana jest przez dziesięć miesięcy w roku. Każdego
ucznia obowiązuje jednorazowa wpłata bezzwrotnego wpisowego w kwocie 100 zł.
W wypadku przedłużenia umowy na lata kolejne wpisowe nie będzie pobierane.
3. Wysokość opłaty niezależnie od wybranej specjalizacji (proszę zaznaczyć
wybraną):
- Lekcje indywidualne – 350 zł miesięcznie
- Lekcje w grupach dwuosobowych – 250 zł miesięcznie
- Kształcenie słuchu (zajęcia fakultatywne-grupy 4-6 osób) – 100 zł miesięcznie
- Konsultacje indywidualne z Arturem Lesickim (jednorazowe spotkanie bez
uczestnictwa w regularnej nauce szkolnej) – 150 zł
§4
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§5
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie
pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

…………………………………..
Student (Rodzic, Opiekun prawny)

…………………………………..
Szkoła Gitary Artura Lesickiego

Niniejszym wyrażam zgodę na:
1/ korzystanie z moich danych osobowych dla celów administracyjnych Szkoły
Gitary Artura Lesickiego
…………………………………..
Student (Rodzic, Opiekun prawny)

